
ةظقوملاحرش

خيشلاةليضفل

دعسلانمحرلادبعنبهللادبع



يأ)يورملاو(دنسلايأ)يوارلالاحاهفرعيدعاوقنعةرابعوه:حلطصملاملع

.(نتملا

لمحيال):ةداتقنعراسينبدمحمقيرطنمةيافكلايفبيطخلاىورو*

.(حلاصنعحلاصوهامنإو،حلاطنعحلاصوأحلاصنعخاطنعربخلااذه

ربخلابجاتحيال:لاقثيحيلهذلاىيحينبدمحمفيرعتاضيأبيطخلالقنو*

.ىيحيهنباهفرعهلثمبولوهجموأحورجمهدانسايفنوكيالو،الوصومنوكيىتح

،الدعنوكينأ:يهوةجحلايوارلاطورشةلاسرلاهباتكيفيعفاشلاركذو*

نوكينأو،ىنعملابثدحوليناعملاليحيامباملاع،هبثدحياملالقاع،اقداص

ىتحدنسلالاجرلكيفطورشلاهذهنوكتنأواسلدمنوكيالأو،اظفاح

يعفاشلاهركذام:راثآلاوننسلاةفرعمهباتكةمدقميفيقهيبلاقلعو.يباحصلا

.(ثيدحلالهأدصقيو)ملعلالهأقافتالحموههبجتحملاربخلافيرعتيف

ىلعراداموه:لاقثيح،ةظقوملايفروكذملاوهو:يبهذلاظفاحلافيرعت*

لهأدازو،فالتخاهبجاجتحالايفًالسرُمناكنإف.هذنسلصتونقتُملدع

نإف،ءاهقفلارظنىضتقمىلعرظنهيفو.ةلعلاوذوذشلانمهتمالس:ثيدحلا

،ةلعلاوذوذشلانمملاسلالصملا:ًاذإهخصىلعغنجنافافوبايللعلانمًاريبك

.سيلدتمدعوةلادعوطبضيوذهئاوزنوكينأو صت":يبهذلافيرعتىلعقيلعتلا

طارتشاةلأسميف،ءاهقفلاونيثدحملانيبريهشلافالخلاىلإ،هفيرعتيفيبهذلاريشي

ثيدحلالهأضعبونييلوصألاوءاهقفلارثكأيأرسكعنادقف،ةلعلاوذوذشلامدع

فيرعتىلعاقلطمةقثلاةدايزلوبقب،(يدادغبلابيطخلانعكلذىكحيامك)،

،ةلعلاوذوذشلامدعطارتشايفةجح،اقلطمةدايزلاهذهلبقنملقبيملف،حيحصلا

كلذعمو،اقلطمةقثلاةدايزلبقنممبجعتثيح،ظفاحلاهيلعدكأاماذهو

،ادبأكلذىلإليبسالهنأباوجلاو،؟كلذىتأتيفيكف،ذوذشلامدعطرتشا

يههذهو،تاقثلااهيوارفلاخنإواهلوبقنمضتياقلطمةقثلاةدايزلوبقنأل



مهارنكلذعمو،اهذوذشمغر،اهلوبقيأرلااذهباحصأمزلييتلاةذاشلاةدايزلا

!!؟نيضيقنلانيذهنيبعمجلانكميفيكف،ذوذشلامدعنوطرتشي

لدعلالقنوه:(هباتكةمدقميفهركذدقو)حيحصلاربخللةميزخنبافيرعت*

.رابخألاةاوريفحرجالودانسإلايفعطقالبلدعلانع

:ماسقأةثالثىلإحيحصلاثيدحلاراصمألاىلعهفلأيذلاهباتكيفيليلخلامسقدقو

وهو،هللاثمركذبيليلخلاهفرعدقو:هتحصىلعقفتملاحيحصلا.1

هللايضررمعنبانععفاننعجيرجنباوأبئذيبأنباهيوريام

تاقثلانمجيرجنباوأبئذيبأنباىلإدانسإلانوكيو،امهنع

.ظافحلا

هدناسيوةعامجنمالسرمثيدحلاىورينأوهو:لولعملاحيحصلا.1

.هلسرأنمهرضيالواحيحصنوكياذهف،دحاو

.هيففلتخملااما

ىلإحيحصلاثيدحلاثيدحلامولعةفرعميفوليلكإلاىلإلخدملايفمكاحلامسقو

:يهواهيففلتخمةسمخواهيلعقفتمةسمخ:ماسقأةرشع

:اهيلعقفتملا:الوأ

ركذيالنأوهو،حيحصلانمىلوألاةجردلاوهوملسمويراخبلارايتخا.1

ناتقثنايوارهلملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعروهشميباحصهاورامالإ

مثطرشلاكلذىلعروهشملانقتملاظفاحلاعابتألاعابتأنمهنعهيوريمثرثكأف

فالآةرشعاهددعغلبيالةطيرشلاهذهةيورملاثيداحألاو:لاقو،كلذك

.ثيدح

نبةورعثيدحكدحاووارالإهلسيلةباحصلانمهيوارنأالإلوألالثم.٢

هيبعشلارماعهنعهبدرفتثيح،ةفرعبفوقولايفهنعهللايضرسرضم

يبعشلاالإهنعوريملهنعهللايضرسرضمنبةورعنأركذلابريدجو

.(ةنسلاةبتكمةعبط،٢٩٠صثيثحلاثعابلا)
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:حالصلانبافيرعت

فيرعتلااذهو،ةلعالوذوذشريغنمهاهتنمىلإدنسلالوأنمهلثمنعةقثلاةياور

.ذوذشلاوةلعلاءافتنانمنوثدحملاهطرتشاامقفاوي

نوكيالربخلانأركذثيحينيوجلايلاعملاوبأحيحصلاةاوريفددعلاطرتشانممو

نبميهاربإلثمةعدتبملاضعبددعلاطرتشااذكو،نينثانعنانثااوراذإالإاحيحص

،(ةيلعنبليعامسإروهشملاثدحملانبا)يدسألامسقمنبميهاربإنبليعامسإ

ربخلادضعينأوأنييوارلاطرتشايذلاةلزتعملانميئابجلااذكونينثإلاطرتشاثيح

طرتشاو،ةباحصلانيبارشتنمهانعمنوكيوأرخآداحآربخرهاظوأنآرقلارهاظب

.ةعبرألاظحاجلا

،لوبقملاربخلاوهتباثلاربخلاو،نسحلاوحيحصلالمشيتباثلاربخلا:تباثلاربخلا

،ةحصلاطورشىندألقألاىلع،ربخلاعمجتسينأيرورضلانمفاذهىلعو

ـبىمسملا،هتيفلأىلعهحرشيفىعدايذلايطويسلافالخ،هلوبقبمكحيل

هلنكيملنإو،لوبقلابءاملعلاهاقلتام:وهلوبقملاثيدحلانأ،(رخزيذلارحبلا)

دنعرهتشاوأ،ةعيرشلالوصأضعبوأ،نآرقلانمةيآقفاووأ،حيحصدانسإ

هقيلعتيفهللاهظفحمعنملادبعورمعخيشلاقلعيو،مهنمريكنريغنمثيدحلاةمئأ

يأبدعياللوبقلانمعونلااذه:هلوقبيطويسلامالكىلع،ةبخنلاحرشىلع

،مهقافتاوأ،ملعلالهأنمعامجإوهامنإو،ثيدحللاحيحصتلاوحألانملاح

وأ،ريخهيفيورامنإو،ةنسلانمحيحصحيرصصنهيفدريمليعرشمكحىلع

رمألاتاذىلعمهعامجإلهبلمعلاراصف،هيلعاوقفتاامهانعمقفاوف،ةفيعضرابخأ

.يطويسلاىعداامكلوبقلابهوقلتمهألسيلو،ريخلاىنعمهقفاويذلا،

نمهيفةساجنلالولحبءاملاسيجنتيفينعي،تلقامو:يعفاشلالوق:كلذنمو

الهجونمملسوهيلعهللاىلصيبنلانعىوري،هنولوأهحيروأهمعطريغتاذإهنأ

.افالخمهنيبملعأالةماعلالوقهنكل،هلثمثيدحلالهأتبثي



:لمشيحيحصلاو

.(نيحيحصلاثيداحأبلاغلمشيوهو)ةحصلاطورشىلعأهيفتعمتجاام*

نيذلا،نيمدقتملاعينصوهاذهو،ةحصلاتاجردىندأهيفتعمتجاام*

ةحصلاطورشنمهنكمتناكنإو،لوبقملاحيحصلانممسقكنسحلااولخدأ

خيشلاكلذىلإهبنامك،كلذدعبهيلعحلطصايذلاحيحصلانكمتنمىندأ

،عونلااذهنمةليلقثيداحأيراخبلاحيحصيفو،هللاهظفحهللاضوعقراط

هحيحصيفاهجرخثيداحأنعريبكلاللعلايفيراخبلالئسيذمرتلانأىتح

عونلااذهنمرثكأثيداحأملسمحيحصيفو،نسحلابيذمرتلااهيلعمكحو

الاذهنأالإ،ناخيشلااهطرتشايتلاايلعلاةحصلاةجردنعتلزننإويهو)

عونلااذهنمنابحنباوةميزخنبايحيحصيفو،اهوبثواهتحصيفحدقي

نميراخبلاحيحصيفءاجاممسقلااذهىلعةلثمألانمو(رثكأورثكأثيداحأ

هللاىلصيبنللناكهنأ:هدجنعهيبأنعدعسنبلهسنبسابعلانبيبأقيرط

سابعلانبيبأو،ةمجعملابفيخللاةياوريفوفيحللاىمسيسرفملسوهيلع

عمجتسادقف،لوبقمهنكلوةحصلاةجردىلإلصيالهثيدحففعضلاضعبهيف

.ةحصلاطورشىندأثيدحلااذه

:تباثلاربخلا

:هطورش

:نتملاطورش

فلاخيالأو،ةتباثلاةنسلاوأنآرقلانماصنفلاخيالأىنعمب،اميقتسمنتملانوكينأ

دكؤيو،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلامالكهبشينأو،ميلسلالقعلاهيلعلدام

مهأنمونيرخأتملافالخنتملاةماقتساةلأسمبنيمدقتملامامتهاىلعهللاهظفحخيشلا

:كلذىلعةلثمألا



لعجةموحرمةمأةمألاهذهنإ):هنعهللايضريرعشألاىسوميبأثيدح*

رـثكأةعافشلاثيداحأ:ريبكلاخيراتلايفيراخبلالاقدقف،(ايندلايفاهباذع

اذهفلاخف،ةرتاوتمثيداحأيهو،نيدحوملاةاصعلبيذعتاهيفو،ربكأو

.هنتميفةحداقةلعكشالباذهوةرتاوتمةتباثثيداحأثيدحلا

قيرطنمثيدحلااذهءاجدقف،(اوموصتالفنابعشفصتنااذإ):ثيدح*

ىوروملاسمهبجتحاقيرطوهوةريرهيبأنعهيبأنعنمحرلادبعنبءالعلا

هجرخيملوثيدحلااذهنعضرعأكلذعمو،هيبأنعءالعلانعةلماكةفيحص

نعةملسيبأقيرطنميراخبلاهجرخأاملثم،هنمىوقأثيداحألفلاخمهنأل

ةشئاعنعءاجاماذكو،(نيمويوأمويبناضمرمايصاومدقتال):ةريرهيبأ

هيلعهللاىلصيبنلانأ،يئاسنلاودواديبأوملسمويراخبلادنعاهنعهللايضر

فئاطلايفاحوضورمألابجرنبادازدقو،نابعشرثكأموصيناكملسو

امأف،هبلمعلامث.ثيدحلااذهةحصيفءاملعلافلتخا):لاقففراعملا

يواحطلاومكاحلاونابحنباويذمرتلامهنمدحاوريغهححصدقفهحيحصت

،(هبلمعلامدعىلعقافتإلالقندقيواحطلاناكنإو)،ربلادبعنباو

دبعمهنم،ركنمثيدحوه:اولاقوملعأوءالؤهنمربكأوهنمهيفملكتو

يعفاشلاعمجدقو،(مرثألاويزارلاةعارزوبأو،دمحأمامإلاو،يدهمنبنمحرلا

دعبمايصلانعيهنلايفهنعهللايضرةريرهيبأثيدحنأب،نيليلدلانيب

نميناثلافصنلالبقمايصلايفةداعهلنكتملنمقحيفوه،نابعشفاصتنا

ثيدحلاامأو،هنمةداعقباسنودمايصلايفذخأنابعشفصتنااملف،نابعش

اهمايصيفجرحالهذهف،كلذلبقمايصلاةداعاهلةفئاطىلإهجوموهفيناثلا

.نيمويوأمويبناضمرربقامىلإنابعشفاصتنادعب

اهأ،مكاحلاوقازرلادبعدنع،اهنعهللايضرسيمعتنبءامسأثيدح«و

لاقفملسوهيلعهللاىلصلوسرلااهرصبفاهنعهللايضرةمطافجاوزترضح

اعدف،معن:تلاقف(؟ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةنباجاوزيفتئج):اهل

هللايضرةمطافنألثيدحلااذهيبهذلاركنتسادقف،ملسوهيلعهللاىلصاهل



:.

♦:)() : ( ) :()()

()(.

♦…



ةتسيفضرألاقلخلجوزعهللانأىلعلدينتملااذهنألثيدحلااذهةيميت

ضرألاقلخلجوزعهللانأنأىلعلدييذلاينآرقلاصنلافلاخياذهو،مايأ

بهذامنيب،هنعهللايضررابحألابعكىلعفوقومهنأىلإاوبهذو،نيموييف

مايألانأبكلذنعاوباجأوثيدحلاةحصىلإينابلألاويرابنألانباويزوجلانبا

دنعاموينإ):ىلاعتهلوق،نآرقلايفف،ةنسلاونآرقلايفكلذليلدوفلتخت

نيسمخرشحملاضرأيفنوفقيسانلانأثيدحلايفو،(نودعتاممةنسفلأككبر

:عجارينايبلانمديزملو،باسحلاءدببلجوزعهللانذأينألبقةنسفلأ

(جاحلاياهقيقحتبرامعرادةعبط،١٢٤ص)ةليسولاولسوتلايفةليلجةدعاق

ريـسفتو،(٤١٤_١٣/١4)ريبكلاخيراتلاو،(٢٣٥/١٧)ىواتفلاعومجمو،

ةروسنم٩:١٢تايآلاو،فارعألاةروسنم٥٤ةيآريسفتدنعريثكنبا

يرعشألاىسوميبأنعةدربيبأنعيبعشلانعسارفيبأنعةبعشثيدح*

هتحتلجرومهنمركذو،ءاعدمهنمهللالبقيالةثالث):اعوفرمهنعهللايضر

:نيتهجنملولعمثيدحلااذهف،(اهقلطيملوقلخلاةئيسةأرمإ

Oىسوميبأنعةدربيبأنعيبعشلاثيدحلفلاخمهنأثيح،هنتمةهجنم

تناكلاجر،نيترممهرجأنوتؤيةثالث):اعوفرمهنعهللايضريرعشألا

.حيحصلاظفللاوهاذهو،ثيدحلا(...ةيراجهدنع

هوورةبعـشباحصأبلغأنألفقولابلعمهنأثيح،هدانسإةهجنم•

.افوقوم

ةعاسيفهنعهللايضرىسوميبأنعةدربيبأنعهيبأنعةمرخثيدح•

ةالصلاىضقتنأىلإربنملاىلعمامإلاسلجينأنيباماهنأوةعمجلامويةباجإلا

لاعموهف(عوطقميأ)ةدربيبأىلعفوقومثيدحلااذهنأحيحصلاو،

اهدقتنايتلاثيداحألانمثيدحلااذهو،هنعهللايضرةدربيبأىلعفقولاب

لولعمثيدحلااذهنأقباسديسخيشلاركذدقو.ملسمىلعينطقرادلا

،ثارتلارادةبتكمةعبط(٢١٥/١ةنسلاهقف)،عاطقنإلاوبارطضإلاب
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نوكينأو،نيدلاةلادعهيفرفوتتنأيأ)،هبجتحيةقثربخلايوارنوكينأ.

لصألانوكيف،همهووهئطخنمرثكأهباوصنوكينأىنعمب،(اظفاحاطباض

بحاصيوارلاناكنإو،همهووأهئطخىلعليلدلالديىتحهبجاجتحإلا

املاخدإنمهنوصينأىنعمب،اطوبضمهباتكنوكينأطرتشيهنإف،باتك

،مهبتكةراعإنعنولخبياوناككلذلو،دحألهريعيالأو،هيفهنمسيل

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،مهيفًاحدمدعيناكباتكللمهراعإمدعو

تراعأام":–ًاتبثناكو–(مثيهلانبورمع)نطقوبألاق:دمحأمامإلالاق

"طقًادحأيباتك

عيبرلالاقو،"ًاباتكًادحأزعأال":لوقينايفستعمس:مداقنبيلعلاقو

ملباتككلبهذنإهنإف،كبتكظفحا":يطيوبلايلإبتك:ناميلسنب

نمتسيلثيداحأسانلابتكيفلخديسوفنلافاعضضعبناكو

:مهنم،مهثيداحأ

نابحنبالاق،كلامبتاكيندملاليقويرصملادمحموبأبيبحيبأنببيبح

ناك،تاعوضوملاتاقثلانعيوريو،خويشلاىلعةنيدملابقارويناك:

يبأنباضرعبناكةبيتقوريكبنباعامسو،مهثيدحنمسيلاممهيلعلخدي

ةمدقميفنابحنباكلذىلعهبننممو،"نازيملا"يفيبهذلاهركذ،بيبح

يبأنببيبحاونحتماةنيدملالهأنمةعامجو)):لاقثيح،"نيحورجملا"هباتك

هعامسفمهيلعهتءارقبعمسنمف،ثيدحلامهيلعلخديناك،قارولابيبح

.ءيشال

هيلعلخدُيءوسنباهلناك،ةصيصملابيمادقلاةعيبرنبهللادبعناككلذك

.مهيوذودعسنبميهاربإوكلامنعثيدحلا

،(ةمطرق):هللاقيقاروهلناكو–حارجلانبعيكونبنايفسمهنمناكو

.مهددعرثكيو،ءالؤهلثمةعامجيفثيدحلاهيلعلخدي

نباكلذركذامك:هنمسيلامهثيدحيفهنبالخدأيذلاعيبرلانبسيقكو
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هريغلاحيحصثيدحلاريصيامهعومجمبف،(نسحبيعشنبورمعوقاحسإ

هللالوسرنأهنعهللايضرةريرهيبأنعةملسيبأنعورمعنبدمحمثيدح-

لكدنعكاوسلابمهرمأليتمأىلعقشأنأالول):لاقملسوهيلعهللاىلص

ةمقلعنبورمعنبدمحمف:ثيدحلااذهنعحالصلانبالوقي،(ةالص

هفعاضىتحناقتإلالهأنمنكيملهنكل،ةنايصلاوقدصلابنيروهشملانم

هذهنمهثيدحف،هتلالجوهقدصلمهضعبهقثوو،هظفحءوسةهجنممهضعب

انكامكلذبلازرخأهجوأنميورهنوككلذىلإمضنااملف،نسحةهجلا

اذهحصف،ريسيلاصقنلاكلذهبربجناو،هظفحءوسةهجنمهيلعهاشخت

اذهاجرخأنيخيشلانأركذلابريدجو،حيحصلاةجردبقحتلاو،دانسإلا

اذهو،هنعهللايضرةريرهيبأنعجرعألانعدانزلايأقيرطنمثيدحلا

،ةحلاصلاةجردىلإهبىقريورمعنبدمحمثيدحلادضعمقيرطكشالب

.ملعأهللاو،حالصلانبااهيلإراشأيتلايهقيرطلاهذهلعلو

ىلعةلثمأكيبهذلااهركذيتلاديناسألاىلعمالكلايفهللاهظفحخيشلاعرشمث

:ةحيحصلاديناسألا

يراخبلااهفصويتلاةلسلسلايهو:رمغنبانع،عفاننع،كلام•

اذهنمرركملاباثيدح٨١ةتسلابتكلايفو،ةيبهذلاةلسلسلاب

نعيعفاشلانعدمحأ:اهلعجفملعلالهأضعباهدازدقو،قيرطلا

دقو،قيرطلااذهنمرابخأةعبرأكانهو،رمعنبانععفاننعكلام

.- . لقتسمفنصميفةيبهذلاةلسلسلاثيداحأظفاحلاعمج

Oروصنموهروصنمو:هللادبعنع،ةمقلعنع،ميهاربإنع،روصنم

اميعخنلاديزينبميهاربإوهميهاربإواميفوكلايملسلارمتعملانب

ثيداحأوامقيرطلااذهنمرركملابثيداحأ١٠ةتسلابتكلايفو

رثكأهنعهللايضردوعسمنبانعةمقلعنعميهاربإنعشمعألا



نيمدقتملاظافحلاضعبنأركذلابريدجو،ةلسلسلاهذهثيداحأنم

اذإ:لاقثيح،نيعمنبامهنمو،شمعألاىلعاروصنماومدق

:لاقثيح،متاحوبأو،اروصنممدقفروصنموشمعألاعمتجا

نايفسكضعبلاهمدقو،سلديالوطلخيال،شمعألانمنقتأروصنم

هنعهلقناميف،ىسومنبميهاربإويدهمنبنمحرلادبعويروثلا

.اقلطمنييفوكلاىلعهللادبعنبدمحأو،ةعرزوبأ

باهشنبملسمنبدمحموهيرهزلاو،هيبأنعملاسنع،يرهزلا

نبهللادبعهيبأنعيوريوهو،هللادبعنبملاسوهملاسو،يرهزلا

اذهنمرركملاباثيدح٢٢٠ةتسلابتكلايفو،امهنعهللايضررمع

نيقيرطثيثحلاثعابلايفركاشدمحأخيشلاركذدقو،قيرطلا

:امهوامهنعهللايضررمعنبانعقرطلاحصأنمناربتعينيرخآ

ىيحيو،امهنعهللايضررمعنبانععفاننع(ينايتخسلايأ)بويأ

هللايضررمعنبانععفاننعرمعنبهللاديبعنعناطقلاديعسنب

.امهنع

نبهللادبعوهدانزلاوبأو،ةريرهيبأنع،جرعألانع،دانزلاوبأ

بتكلايفو،(كلامخيش)زمرهنبنمحرلادبعوهجرعألاو،ناوكذ

نأركذلابريدجو،قيرطلااذهنمرركملاباثيدح٢٧٧ةتسلا

يضرةريرهيبأنعديناسألاحصأكدانسإلااذهراتخادقيراخبلا

ديناسأةدعثيثحلاثعابلايفركاشدمحأخيشلاركذدقو،هنعهللا

ىجي،يهوهنعهللايضرةريرهيبأىلإديناسألاحصأنمربتعتىرخأ

نبديعسنعيرهزلاو،ةريرهيبأنعةملسيبأنعريثكيبأنب

نيريسنبدمحمنعبويأنعديزنبدامحو،ةريرهيبأنعبيسملا

يمرضحلانايفسنباةديبعنعميكحيبأنبليعامسإو،ةريرهيبأنع



،هللاهامحريعفاشلاةلاسرلهقيقحتيفهللاهمحرلقنو،ةريرهيبأنع

يفنيهاشنبالقن:(٢٨٩/١)بيذهتلايفرجحنبالوق،٢٠٠٨ص

نبةديبعنعميكحيبأنبليعامسإ:لاقحلاصنبدمحأنعتاقثلا

نعمامهنعرمعمو،ـها.ةنيدملالهأديناسأتبثأنماذه:نايفس

قيرطنممامهةفيحصنمثيداحأةدعملسمىوردقو)ةريرهيبأ

دانزلايبأةلسلسيفدازو،(ةلسلسلاهذهلاجرنععفارنبدمحم

.ةريرهيبأنع،جرعألانع،دانزلايبأنعكلاماهلعجفكلام

يبأنبديعسوهةبورعيبأنباو،سنأنع،ةداتقنع،ةبورعيبأنبا

ماشهوةبعشعمةداتقيفسانلاتبثأنموهو)يركشيلاةبورع

يفو،يسودسلاةداتقنبةماعدنبةداتقوهةداتقو،(يئاوتسدلا

دمحأخيشلادازدقو،قيرطلااذهنمرركملاباثيدح٥٩ةتسلابتكلا

سانأنعديناسألاحصأنماهلعجوديناسأةسمخاذهىلعركاش

اذكهمهبيترتب"،ةنييعنبنايفسورمعموكلام)يهوهنعهللايضر

دامح)و،هنعهللايضرسنأنعيرهزلانع("ظفحلاثيحنمايلزانت

نابتباثنع("ظفحلاثيحنمبيترتلااذه"ديزنبدامحوةمالسنب

اهيلإةراشإلانمدبالةقيقدانهو،هنعهللايضرسنأنعينانبلاملسأ

نأالإالامجإةملسنبدامحنمتبثأناكنإوديزنبدامحنأيهو،

ديزنبدامحىلععضوملااذهيفةملسنبدامحاومدقءاملعلانماريثك

،هبيبرناكدقف،تباثيفاقالطإسانلاتبثأوهةملسنبدامحنأل،

ملسمعينصهيلعلمحياموهو،هناقتإوهثيدحظفحهللهساماذهو

دامحلاحو،هظفحيفءاملعلامالكمغر،ةملسنبدامحبهجاجتحإيف

يفيعيبسلاقاحسايبأنبسنوينبليئارسإلاحكانهةملسنب

هاوسنمىلعهدجثيدحيفمدقموهف،قاحسإيبأهدجنعهتياور

يراخبلااهيلعدمتعايتلانئارقلادحأاذهو،ةبعشونايفسناكولو



،(يلوبالإحاكنال):ثيدحلاةلوصوملاليئارسإةياورلهحيجرتيف

هايورثيح(ةبعشونايفس)الامجإهنمقثوأوهنمفلاخهنأمغر

ةساردوهو،نيمدقتملاعينصنمبناجانلحضتياذهىلعو،السرم

نيبحيجرتلايفادجةمهمةدعاقانلرولبتتو،ةياورلابةفتخانئارقلا

ميدقتلابسانلاىلوأمهيوارلاتيبلهأنأ"،يهوةضراعتملاتاياورلا

ه"هتياوريف

دبعنبكلملادبعوهجيرجنباو،رباجنع،ءاطعنع،جيرجنبا

يضررباجنعةروهشمةلسلسهذهو،يكملايومألاجيرجنبزيزعلا

رخآادانسإثيثحلاثعابلايفركاشدمحأخيشلاركذدقو.هنعهللا

هنعهللايضررباجنعدانسإحصأكهراتخاوهنعهللايضررباجنع

،هنعهللايضررباجنعرانيدنبورمعنعةنييعنبنايفس:وهو

حلطصم"هتركذميفنيميثعنبدمحمخيشلاهراتخايذلاوهو

."ثيدحلا

دعسنبثيللاوهثيللاو،رباجنع،ريبزلايبأنع،ريهزو،ثيللا

يأيفريهزنمقثوأثيللاو)،يفعجلاةيواعمنبريهزوهريهزو،

وهو،يكملاسرداتنبملسمنبدمحموهريبزلاوبأو،(يكملاريبزلا

هنعهللايضررباجثيدحمهلظفحيىتحهمدقيءاطعناكوظفاحةقث

حراصيملمأثيدـحتلابحرصاءاوسميقتسمهثيدحوهظفحةدشل

هيلإبهذامضراعياذهو(هللاهظفحدعسلاخيشلارايتخااذهو)

هللاقفهباتكهاطعأاملةروهشمريبزلايبأعمهتصقنأثيحثيللا

ملف(هيلعيلملع)رباجنمهعمستمليذلاوهتعمسيذلانيأ:ثيللا

ركذدقو،هللاهظفحدعسلاخيشلاراتخاامكهتنعنعثيللالبقي

رباجنمريبزلاوبأاهعمسيملةريسيارابخأكانهنأهللاهظفحخيشلا



متاحيبألوقاذهو،يركشيلاسيقنبناميلسةجوزنماهذخأو

ىلعثيللاتلمحيتلايهةريسيلارابخألاهذهتناكامبرو،يزارلا

امبةنراقمرابخألاهذهةلقتناكامبرو،ريبزلايبأةنعنعلوبقمدع

هتياورلوبقتحجريتلايههنعهللايضررباجنعريبزلاوبأهاور

كانهو.ضراعتلااذهلوزياذهوهللاهظفحدعسلاخيشلادنعاقلطم

ةتسلاباتكلايفو،ريبزلايبأىلعةركنتسملاةليلقلارابخألاضعب

رباجنعريبزلايبأقيرطدوصقملا)قيرطلااذهنمرركملاباثيدح٣٦٠

.(هنعهللايضر

نم)برحنبكامسوهكامسو،سابعنبانع،ةمركعنع،كامس•

هللايضرسابعنباىلوموهةمركعو،(نيعباتلانمةعبارلاةقبطلا

يراخبلاهلجرخدقوناطلسلاايادههلوبقلهيفملكتدقو،امهنع

اهنم،ببسلااذهفالخىرخأبابسألهتياورنعملسمضرعأو

هنععفاددقو(جراوخلاقرفدحأ)ةيرفصلايأربلوقيهنأبمقاهنأ

هللايضرسابعنباىلعبذكيهنأبو،ربلادبعنباكةمئألانمعمج

نبانعهدرفتلكلذبمقاامنإو،كلذلعفينأهللاهمحرهاشاحوامهنع

هللايضرسابعنبإلهتمزالملوطنمكلذو،هيلععباتيالامبسابع

ىدحإيفهللاهظفحديمحلاهللادبعنبدعسخيشلاكلذركذ).امهنع

ريثكوقيرطلااذهنمرركملاباثيدح٢٩ةتسلابتكلايفو،(هتارضاحم

يفلصألاف،ةميقتسماهلأاهيلعبلاغلاويذمرتلااهححصدقاهنم

ةيؤرثيدحيفامككامساأطختبثاذإالإةميقتسمافأةلسلسلاهذه

نبةدئازهلصوفثيدحلااذهيفكامساىلعفلتخادقو،ناضمرلاله

خيشلاركذدقو.يذمرتلاكلذركذامكنورثكألاهلسرأوةمادق

ماسقأ،(لاجرلاملعنعهتارضاحميف)رخآنطاوميفهللاهظفح

:ماسقأةثالثىلإهمسقوكامسثيدح

Cىوراذإةصاخو(هنعهتياوريفملكتهنأل)ةمركعريغنعهاورام



نايفاسكاميدقهنمعمسنممهنعةاورلاناكوةرمسنبرباجثيدح

.(ديجثيدح)ةبعشويروثلا

هـثيدحفةمركعهخيشريغيفاريخأهنمعمسنممهنعيوارلاناكاذإ

اميدقةمركعنمهعمسامنيبقرفننأيغبنيف،ةمركعهخيشناكاذإ

ةمركعنعهتياوريفملكتةمئألانماعمجنأكلذيفببسلاواريخأو

"سابعنبانعلاقلسابعنبانعهنقلأنأتئشول":ةبعشلاقو،

"هريغاهلسرأءايشألصوهنأل":لاقفكلذنعنيعمنبىيحيلئسو

"ةبرطضمةمركعنعهتياور":ينيدملانبيلعوةبيشنببوقعيلاقو

شايعنبركبوبأو،ءاربلانع،قاحسإيبأنع،شايعنبركبوبأ

ربلادبعنباوةعارزوبأححصو،الوقرشعدحأىلعهمسايففلتخا

،هتينكهمسانإ:لاقيو(هللاهظفحخيشلاكلذراتخاو)ةبعشهمسانأ

وهو،كلذلوقيناكهنأهنعيورهنأل:لاق،حالصلانباهحجرو

ثيداحأ٥ةتسلابتكلايفو،حصأميدقلاهثيدحوهظفحريغتقودص

اذإالإةميقتسمافأةلسلسلاهذهيفلصألاو،قيرطلااذهنمرركملاب

نبركبيبأدوجولةلسلسلاهذهيبهذلارخأدقو،اهدريامدرو

.اهيفشايع

دارفأنمكلذوحنو،ةريرهيبأنع،هيبأنع،نمحرلادبعنبءالعلا

ملاسميفو،نيقباسلانيقيرطلانمحصأيهوملسموأيراخبلا

الإةميقتسماهلكوقيرطلااذهنمرركملاباثيدح١٢٤ةعبرألاننسلاو

.(اوموصتالفنابعشفصتنااذإ):ربخ



:ةدايزلالوبقطورش

.ةبعشكظافحلانماهدازنمنوكينأاه

.ظافحلانمةعامجاهدازنمنوكينأاه

هنعىوريذلاخيشلابصاصتخاديزمهلاهدازنمنوكينأ*

.هنعهللايضرسابعنبانعةمركعةياورك

نبدمحماهدازدقف،(داعيملافلختالكنإ):ةدايز:ةدودرملاتادايزلاةلثمأنمو

يراخبلاودـمحأكظافحلانمعمجلبقنمفلوخهنكلوةقثوهويصمحلافوع

بيعشنعيناهلألاشايعنبيلعنعثيدحلااذهاوورنيذلايلهذلاىيحينبدمحمو

،ةدايزلاهذهركذنودهنعهللايضررباجنعردكنملانبدمحمنعةزمحيبأنب

هظفحروفغلادبعلداعروتكدلا،اهماسقأواهطباوضوةدايزلاةلأسمنعملكتنممو

هذهيفهلاقاملاصخلم،لجوزعهللاةئيشمب،انهلقنأو،رظنلاةهزلهحرشيفهللا

:فرصتب،ةلأسملا

:ةدايزلاماسقأ

:ماسقأ٣ىلإةدايزلاهللاهظفحخيشلامسق

Oنامثناكنإف،دحأهيفهكراشيملاثيدحيورينأوهو:ضحمثيدحلادايز

الإهثيدحلوبقلصألاف،هتاذلنسحلاوحيحصلايواروهو،هدرفتلمتحي

ناكنإامأو،تاذلابثيدحلااذهيفيوارلااذهمهوديؤتنئارقتدرواذإ

هنأل،درلاهثيدحيفلصألانإف،ثيدحلااذههدرفتلمتحيالافيعضيوارلا

وهو،فيعضهيوارنألركنموهف،(ظفاحلاحالطصاب)،درفتلاديقبركنم

.هيلععباتيملهيوارنألدرفتلابديقم

Oرومأةدعنعيهنلايفثيدحىورينأك:هيلعديزملاباهلقلعتالةدايز،

ةدايزلاهذهف،اهنمرمأةدايزبواردرفنيمث،خلا...وةلقاحملاوةنبازملاك

.لوألامسقلايفامك،لقتسمثيدحكلماعت

Oيلاتلاكفالخلااهيفعقويتلايههذهو:هيلعديزملابقلعتاهلةدايز:
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نأمغر،اقلطمةقثلاةدايزاولبقثيح،ةيعفاشلاعينصنمظفاحلابجعتيو•

مكحييذلايوارلانوكيو):هانعماملاقيذلا،يعفاشلاصنفلاخياذه

مهفلاخنإف،مهفلاخيالخيشنعةياورلايفظافحلاكراشاذإ،طبضلابهل

نأثيح،دقانلاةرظنيعفاشلاةرظنف،(ةدايزلابال،صقنلابهتفلاخمتناك

طبضىلعلديصقنلانأل،صقنلابالةدايزلابةفلاخملايهةحداقلاةفلاخملا

ىلعظفاحلاقلعيو،هكرتيهنإفظفليفكشاذإهنأثيحب،هظفحويوارلا

،ةراضةدايزلابةفلاخملانأيعفاشلامالكىضتقمو:لوقيف،يعفاشلالوق

صخدقو،ةيعفاشللافالخاقلطمةلوبقمريغةقثلاةدايزنأىلعلدياذهو

.مهمامإصناوفلاخمهنألنطاوملااذهيفدقنلابةيعفاشلاظفاحلا

:اهلوبقوةدايزلاحيجرتىلعلاثم

نعرانيدنبورمعنعةنييعنباقيرطنمةجامنباويئاسنلاويذمرتلاثيدح

ىلصهللالوسردهعىلعيفوتالجرنأ،امهنعهللايضرسابعنبانعةجسوع

امنيب،ةلوصومةنييعنباةياورف،هقتعأوهىلومالإاثراوعديملوملسوهيلعهللا

هيلعهللاىلصيبنلانعةجسوعنعرانيدنبورمعنعهاورف،ديزنبدامحفلاخ

نباةياورداقنلاحجردقو،امهنعهللايضرسابعنباركذيملو،السرمملسو

:اهزربأنمنئارقةدعلةنييع

.ثيدحلااذهلصوىلعةنييعنبإلهريغوجيرجنباةعباتم•

ةنييعنباو،يكموهو،رانيدنبورمعثيدحلااذهيفةنييعنباخيشنأ•

ةياورنإفهيلعو،ديزنبدامحفالخ،اضيأيكمجيرجنبااذكو،يكم

ملعأخيشلايدلبنأىلعصنتةيثيدحلاةدعاقلانأل،ةظوفحملايهةنييعنبا

ناقتإلاوظفحلاوةمزالملاةنظماذهنألو،هخيشنمهبرقل،ءابرغلانمهثيدحب

وعوع

مدقموهفهيلعو،ةنييعنبنايفسوهرانيدنبورمعيفسانلاتبثأنأ•

.هثيدحيفامود

ةلادعلالهأنمديزنبدامحف،ةنييعنباثيدحظوفحملا:متاحوبألاقاذلو



.اددعرثكأمهنمةياورمتاحوبأحجركلذعمو،طبضلاو

:لاقثيح،هللاهمحرلبقمخيشلاداجأف،ةلأسملاهذهيفملكتنممو

،فالتخاولاجماهيفثيدحلاقاذحلاوءاملعلااهيففلتخايتلارومألانمةقثلاةدايز

ملامظفحوهريغملعيملامملعهنإ:لوقيوةقثلاةدايزلبقينممهنمنأثيحنم

حجرأوهنمفلاخيملاذإاهلبقيفطسوتينممهنمو،اهّدرينممهنمو،هريغظفحي

يفناكأءاوسهنمحجرأوهنمو،اذاشدعيفهنمحجرأوهنمفلاخاذإامأ،هنم

ءيسملاثيدحكلذىلعةلثمألانمو،كلذريغمأ،طبضلايفناكمأ،ددعلا

ديعسيبأنبديعسنع،هللاديبعنع،ناطقلاديعسنبىيحيهاورثيح،هتالص

هللاديبعنعهوورف،ريثكعمجىجيفلاخدقو،ةريرهيبأنع،هيبأنع،يربقملا

نأباهمثهداقتنينأينطقرادلادارأو،هابأاوركذيملفةريرهيأنعديعسنع

.نيهجولاىلعيورثيدحلالعل:لاقفناطقلاديعسنبىيحيمهوي

ولف،مهرثكىلإومهطبضىلإوةاورلاتافصىلإرظنت،ةيداهتجاةلأسمةلأسملاهذهف

ىلعثيدحلالمححيجرترظانلللصحيملاذإف،ةقثوةقثو،قودصوقودصضراعت

يوارلانأىلعهلمحتًالصتموًالسرمءاج:ًالثم،اذكهواذكهيورهنأنيهجولا

،افوقومواعوفرمهاوروأ،حيحصلصتملاو،حيحصلسرملاو،ًالصتموًالسرمهاور

:ًالثمةقثعمقودصوةقثضراعتاذإو،حيجرتلارهظيملاذإ،اذهواذهىلعلمحيف

ولامأو،قودصلاوةقثلاحجريف،ثيدحلاالصوقودصلاوةقثلاو،لسرأةقثلا

امهيأ،بناجيفناذهو،بناجيفاذه:ينعي،قودصوةقثوظفاحةقثفلتخا

.نيهجولاىلعلمحيهنأرهاظلا؟حجري

نإف"حتفلا"ةمدقميفظفاحلالوقياذكه،درطممكحاهيفسيلةيداهتجاةلأسملاو

نوفقوتيةدايزبرو،افولبقيةدايزبرف،ةقثلاةدايزىلإتارظنثيدحلاقاذحل

هاهودريوأاهيف

:ةلأسم



ليلعتىلإيدؤي،(مالكلاملعبنيثدحملاضعبرثأتضارعأدحأوهو)يلقعلازيوجتلا

ةرماذهثدحامبريوارلانأب،دنسلاوأنتملايفناصقنلاوأةدايزلايففالتخإلا

ضعبهيلعقلطأ،هلسرأفىرخأرصقو،هلصوفةرمطشنامبرلاقينأك،ةرماذهو

للعحرشيفبجرنباظفاحلاهبندقو،فالتخإلانعمي،(ةياورلايفنولتلا)ءاملعلا

نملبقيالةياورلايفنولتلا)نأىلإ،ريبحلاصيخلتلايفرجحنباظفاحلاويذمرتلا

نمنودمهنعهللايضرةباحصلانماقلطملبقيلاثملاليبسىلعوهف،(ةقثلك

.مهاوس

:اهتحصبمكحلاوةدايزلالوبقنيبقرفلا:ةلأسم

نيعمقيرطنم،ءاملعلااهدريكلذعمو،ةظوفحم،(ماعلكشب)ةدايزلانوكتدق

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،تاذلابقيرطلااذهنمةظوفحمريغاهنأل،

ثيدحو،اهنعهللايضرةشئاعنينمؤملامأثيدحيف،(كلكيرشالكلملاو)ةدايز

الكنمةدايزلاهذهلوبقيفءاملعلامكحفلتخادقف،امهنعهللايضررمعنبا

:نيقيرطلا

هللايضرةشئاعثيدحنماهودرو،امهنعهللايضررمعنباثيدحنماهولبقف

يفهللاهامحردمحأمامإلاكلذىلإهبنامك،ةقثليضفنبدمحماهيوارنأمغر،اهنع

نمفرعتالهللاهمحردمحأماكحأنأبلاقنيرصاعملاءاملعلاضعبنأمغر)دنسملا

،ةيثيدحلاهلئاسمنمفرعتنكلو،هدنسميفثيداحألاىلعمكحيالهنألدنسملا

عمو،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإةبسنلاةتباثةدايزهذهف،(دواديبألئاسمك

حرشنم،ناتدئافلا).ليضفنبدمحمقيرطنمةشئاعثيدحنمةدودرميهفكلذ

.(يطويسلاةيفلألهللاهظفحهللاضوعنبقراطخيشلا

:حيحصلايفتفلأيتلابتكلا

.ملسمويراخبلاحيحصكطقفحيحصلاىلعتوتحايتلابتكلا*

باتكك.فيعضلانمءيشاهيفوةحصلااهثيداحأىلعبلغيتلابتكلا*

دمحأدنسموةعبرألاننسلا



ام:فيعضلاناظمنموحيحصلادوجوعمفيعضلااهيفرثكييتلابتكلا*

وأهخيراتيفركاسعنباوأيدادغبلابيطخلاوأيدعنباوأيليقعلاهبدرفنا

ريغوهولوصألارداونيفميكحلايذمرتلاوأسودرفلادنسميفيمليدلا

.امهخيراتيفدوراجلانباومكاحلاوأننسلابحاص

.ةعوضوملاوةلولعملاوةفيعضلاثيداحألايفتفلأيتلابتكلا*

٣اهلعجوثيدحلافينصتيفةمئألاقرطلسوتلاةلاسريفمالسإلاخيشركذدقو

:قرط

ملسمويراخبلاكماكحألالئاسميفهبجتحيامإلايوريالنمةقيرط*

.اعيمجننسلاباحصأولبنحنبدمحأوةيوهارنبقاحساو

املكبجتحيلالكلذيفيورامفرعيلبابلايفدرواملكركذينمةقيرط*

.يدنقرمسلاثيللايبأويناهبصألاخيشلايبأكيور

.يمليدلاكديناسأالبثيداحألايورينمةقيرط*

:ملسمويراخبلاحيحصكطقفحيحصلاىلعتوتحايتلابتكلا

يراخبلااهدمتعايتلاةقيرطلايهو)عماوجلاةقيرطىلعهيبنتلانمدبالةيادبو

،(مهفيناصتيفاعيمجرمعمويروثلانايفسوةنييعنبنايفسوقازرلادبعوملسمو

دقو،ةيساسألانيدلاتاعوضومعيمجلمشتباوبأىلععماجلابيترتيهو

طارشأونتفلاوريسفتلاوبادآلاوريسلاوماكحألاودئاقعلا:ةينامثاهنأىلعاوحلطصا

.بقانملاوةعاسلا

لهأريهامجلوقوهو،يراخبلاحيحصوهحيحصلايفتفلأيتلابتكلاحبصأو

(هللاهمحرمزحنباك)مهنمةبراغملاةصاخو،ملعلالهأضعبكلذيففلاخو،ملعلا

تحتام):يروباسينلايلعوبألاقو،نايزارلاةعرزيبأومتاحيبأكةقراشملاضعبو

نباليضفتنأباذهىلعءاملعلاباجأو(ملسمباتكنمحصأباتكءامسلاميدأ

ىلإكلذعجريامنإوةحصلابهلةقالعالةقراشملاضعبوةبراغملانمهعباتنمومزح

لاثملاليبسىلعف،ةيثيدحلاةعانصلايفيراخبلاحيحصىلعملسمحيحصقوفت

عم،طقفملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإعوفرملاىلعنايحألابلغأيفملسمرصتقا



،يروباسينلايلعيبألوقلةبسنلابامأو،هطرشىلعتسيلهباتكةمدقمنأةظحالم

يلعوبألاقامنإوليضفتلوقلااذهنمدافتسيالهنأبهلوقبظفاحلاهنعباجأدقف

دوجوعنميالهنكلوحصأباتكدوجوعنمياذهوملسمنمحصأاباتكملعيالهنأب

ضعبلاباجأو،يناعنصلالاقامكرظنهيفباوجلااذهو،ةحصلايفهلثاميباتك

.يراخبلاحيحصهلصيملهنأب

:اهمهأنمبابسأللوألايأرلاوهحجارلايأرلانأكشالو

لاجرنمالجر٨٠يفملكتثيحملسملاجرنمىلعأيراخبلالاجرنأ.1

الإجتحيملودهاوشلاوتاعباتملايفيراخبلامهلجرخامرثكأو)يراخبلا

جراخدقو)ملسملاجرنمالجر١٦٠و(ةليلقثيداحأيفمهنمليلقلاب

دقف،اهلمكأبفئاحصمهلجرخأفةريثكثيداحأاجاجتحامهنمريثكلاملسم

نمرثكأنأاضيأظحالنو،(ةيثيدحلافحصلابمامتهإلاهللاهمحرهنعفرع

فراعومهايورمريسنيذلاهخويشنممهيراخبلاخويشنممهيفملكت

يبأنبليعامساهخيشعمهعينصنمكلذىلعلدأالو)اهميقسنماهحيحص

الإثدحيالليعامساناكفهباتكنمثيداحأيراخبلاهلبختنااملسيوأ

نمخويشمههحيحصلاجرنممهيفملكتنممريثكفملسمامأ،(اه

.(مهقليملهنأيأ)هخويشةقبطنمىلعأتاقبط

ىلعدقتناامواثيدح٨٠اهدرفنايتلاثيداحألانميراخبلاىلعدقتناام.٢

اقفتااممامهيلعدقتنااموثيدح١٠٠اهدرفنايتلاثيداحألانمملسم

،ةحصلاثيحنمىلعأيراخبلاحيحصنأىلعلدياذهوثيدح٣٢هيلع

خياشلوقثيدحلاحلطصميفهتركذميفنيميثعنبدمحمخيشلالقندقو

احجارهيفهلوقنوكيهححصامميراخبلاىلعركنأامروهمج:مالسإلا

عمباوصلاناكواهجرخثيداحأيفعزونهنإفملسمفالخبهعزاننمىلع

مويةبرتلاهللاقلخ):ثيدحب(ةيميتنبايأ)كلذللثمواهيفهعزاننم

يثمتلانكميو،عبرأوأتاعوكرثالثبفوسكلاةالصثيدحو،(تبسلا

هنأىعداومزحنباكضعبلاالغىتح،هنعهللايضرنايفسيبأثيدحباضيأ
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اهيفتبثيمليتلاتاياورلارخؤيهنإفيقللاطارتشانودةرصاعملابهذم

ةركذميفنيميثعلاخيشلالقنو،يقللااهيفتبثيتلاتاياورلامدقيويقللا

ىلعمكحنالانكنإو،نوققحملاهركنأ):يوونلالوقثيدحلاحلطصم

دوجواهعمرذعتيةريثكاقرطعمجيهنوكلبهذملااذههحيحصيفهلمعبملسم

.ملعأهللاوهزوجيذلامكحلااذه

يتلارومألانمو،ملسمىلعللعلاملعيفقوفتدقيراخبلانأركذلابريدجو

وريمل،لاثملاليبسىلعف،هنعيورينمثيداحألهؤاقتنايراخبلااهزيمت

وريملو،لالبنبناميلسقيرطنمالإ(هيفملكتدقو)دلخمنبدلاخليراخبلا

مغر،كلاميفسانلاتبثأنمهنألكلامنعهثيدحالإسيوأيبأنبليعامسإل

قيرطنمىورو،كلامنعيسينتلافسوينبهللادبعنعةياورلانمرثكأهنأ

.ىيحينمعمسيملناكنإوكلامنعزازقلاىيحينبنعم

نيبةدحاوةرمولو،يقللايراخبلاطارتشانأ،ريثكنباىعدا:ةلأسم

اذهىلعدردقو،ةحصلالصأيفمزالبسيلو،لامكطرشوه،نيرصاعتملا

كلذمزتلاامنإيراخبلانأمهضعبىعدا:لاقثيح،تكنلايفظفاحلايأرلا

لاصأيفطرشاذهلبىوعدلاهذهيفأطخأو،ةحصلالصأيفالاهعماجيف

،كلذدرجمب"هخيرات"يفثيداحألاليلعتنمرثكأدقف،يراخبلادنعةحصلا

:كلذىلعةلثمألازربأنمو

ةريرهيبأنعيميجهلاةميمتيبأنع،مرثألاميكحثيدحهبلعأام«و

رفكدقفلاقاميفهقدصفانهاكوأاهربديفةأرماوأاضئاحىتأنم:اعوفرم

ريبكلاخيراتلايفثيدحلااذهىلعيراخبلاقلعدقف،دمحمىلعلزنأامب

فرعيالو،هيلع_مرثألاميكحيأ_عباتيالثيدحاذه):هلوقب(١٧/١/٢)

.ارصاعتدقةريرهابأوةميمتابأنأعم،(ةريرهيبأنمعامسةميمتيأل



ريغنمناضمرنمرطفأنم:اعوفرمةريرهيبأنع،سوطملايبأثيدح*

(٣٠٦/٨)حتفلايفظفاحلالقندقف،هماصولو،رهدلامايصهزجيملةصخر

عامسيردأالو،ثيدحلااذهسوطملاوبأدرفت:خيراتلايفيراخبلالوق،

.المأةريرهيبأنمهوبأ

لجأل،تاقثلاقيرطنمفرعام،ءافعضلاضعبنع،ملسمةياور:ةلأسم

:دنسلايفولعلا

،ولعبفيعضلااذهقيرطنمهدنعنوكيثيدحلااذهنأل،كلذبملسمحرص

ملسمراضيالف،تباثحيحصثيدحلاف،لورتبهنمقثوأوهنمقيرطنمو

.فيعضلاةياورنمهجيرخت

يفيرصملاىسيعنبدمحأةمجرتيفةلأسملاهذهليدادغبلابيطخلاقرطتدقو

،يعذربلاورمعنبديعسقيرطنمحيحصدنسبىورثيح،(دادغبخيرات)

يندبملسمهفلأيذلاحيحصلاباتكركذ_يزارلاينعيةعرزابأتدهش:لاق

لبقمدقتلاودارأموقءالؤه:ةعارزوبأيللاقف،هلاثمىلعغئاصلامث،جاجحلا

ةسايرمهسفنألاوميقيلهيلإاوقبسيملاباتكاوفلأ،هبنوفوشتيائيشاولمعف،هناوأ

.اهتقولبق

رظنيلعجف،ملسمةياورنمحيحصلاباتكبلجردهاشانأومويتاذهاتأو

،حيحصلانماذهدعبأام:ةعارزوبألاقف،رصننبطابسأنعثيدحاذإف،هيف

:يللاقف،ريسننبنطقهباتكيفىأرمث،!!رصننبطابسأهباتكيفلخدي

مث،سنأنعاهلعجتباثنعثيداحألصوريسننبنطق،لوألانممطأاذهو

.حيحصلاهباتكيفيرصملاىسيعنبدمحأنعيوري:لاقفرظن

راشأو،ىسيعنبدمحأنأيفنوكشيرصملهأتيأرام:ةعرزوبأيللاق

ءالؤهلاثمأنعثدحت:يللاقمث،بذكلالوقيهنأك،هناسلىلإةعارزوبأ

نأبليبسلااودجيف،انيلععدبلالهألقرطتو،هءارظنونالجعنبدمحمكرتتو

مذيهتيأرو،؟حيحصلاباتكيفاذهسيل:مهيلعهبجتحااذإثيدحللاولوقي



تركذةيناثلاةرملايفروباسينىلإتعجراملف،هبنؤيوباتكلااذهعضونم

طابـسأثيدحنمتلخدأامنإو،حيحصتلاقامنإ:(ملسمعينصحضوييذلا

،عافترابمهنعيلإعقوامبرهنأالإ،مهخويشنعتاقثلاهاوردقامدمحأونطقو

لاصأو،كئلوأىلعرصتقأفلورتبمهنمقثوأوهنمةياورنميدنعنوكيو

.تاقثلاةياورنمفورعمثيدحلا

:امهدحأوأنيخيشلاطرشىلعناكامةفص:ةلأسم

ءاوتحادرجمينعتال،ةفصلاهذهنأىلإ،هللاهظفحمعنملادبعورمعخيشلاهبني

ةقيرطلاينعتلب،دنسلاقايسةاعارمنود،ناخيشلامهلجرخةاورىلعدنسلا

.مهخويشنعمهتياورثيحنم،اهةاورلاءالؤهثيدحجارخإىلعاقفتايتلا

اجرخيملامهنكلو،ةمركعونيصحلانبدوادثيدحناخيشلاجرخأدقالثمف

يفينيدملانبالاقدقف،ةمجرتلاهذهفعضلةمركعنعنيصحلانبدوادثيدح

نعهثيداحأ:دوادوبألاقو،ركنمفةمركعنعىورام:نيصحلانبدواد

نعنيصحلانبدوادثيدحف،ريكانمةمركعنعهثيداحأو،ةميقتسمهخويش

،ةمركعنعدواديفليقامو،امهدحأطرشىلعسيلسابعنبانعةمركع

مكاحلانأ،ركذلابريدجو،جيرجنبانعمامهو،يرهزلانعميشهيفلاقي

امهدحأطرشىلعوأنيخيشلاطرشىلعهنأبثيدحلاىلعمكحلاقلطياماريثك

دنسلاقايسنعرظنلاضغب،ناخيشلامهلجرخلاجرىلعهدنسءاوتحادرجمل،

.هكردتسميفمكاحلاعينصىلعهيبنتلابجواذل،

هنأىريثيدحبينعثدحنم):ثيدح،ةبخنلاحرشيفظفاحلاركذ:ةلأسم

،عوضوملاةياورمكحىلعهمالكضرعميفكلذو،(نيباذكلادحأوهفبذك

يفهجرخأدقملسمنأبمهوياماذهو،هحيحصيفهجرخأ،ملسمنأبلاقو



امملسمهبجتحيمل،هتحصمغرثيدحلاف،حيحصريغاذهو،هحيحصلوصأ

هطرشنأل،هطرشىلعتسيلاهنأفورعملانمو،هحيحصةمدقميفهركذامنإو

.هحيحصةمدقمىففخدق

انممزلتسياذهوتاقلعملاةلأسم،ناخيشلااهيففلتخايتلالئاسملانمو

:تاقلعملايفامهنملكجهنمةسارديفءيشلاضعبباهسإلا

:ملسمدنعتاقلعملا

رومألادحأاذهو،يراخبلاتاقلعمنمريثكبلقأاهنألاهنعمالكلاانأدبدقو

تافوقوملانمهباتكديرجتىلعملسمصرحثيحملسمحيحصاهزيمتيتلا

فلتخادقوهحيحصيفتاقلعملاضعبلخدأهنكلوتاقلعملاوتاعوطقملاو

رشعانثااهأبحالصلانباهبقعتورشعةعبرأاهلأيايجلاركذفاهددعيفءاملعلا

ةغيصبةيقابلاةتسلانألطقفةتساهأنمرجحنباهيلإبهذامحجرألاوطقف

ادعامهتاقلعمعيمجملسملصودقوهثدحنممسااهنملكيفمهأنكللاصتإلا

ةافوقومثيداحأملسمحيحصيفنإف،تافوقوملاامأو،مميتلايفادحاواثيدح

يفامىلعفوقولا"ىمسيهلباتكيفاهعمجواثيدح١٩٢ىلإظفاحلااهلصوأ

طاوشنيسح/د،١٨٩صةنسلاةيجحنمفرصتب"فوقوملانمملسمحيحص

لاقفداجأفملسمتاقلعميفلوقلاهللاهظفحديمحلادعسخيشلالصفدقو

:ملسممامإلاجهنمىلعهمالكضرعميفهللاهظفح

سيلرخآلاورركماهدحأنأل١٢ىلإعجرتيهو١٤ملسمدنعتاقلعملاددع

:حيحصللنتياوريفنيدنسبءاجدقف،اقلعم



نابليعامسإنعانلبحاصانثدح:اهدنسو،ناهامنبءالعلايبأةياور-

ةبيتعنبمكحلانعمهلكلوغمنبكلامنعوشمعألانعايركز

يبنلاىلعةالصلاثيدحركذو،ةرجعنببعكنعىليليبأنبانع

هنأل،ملسمهقلعيملف،مهبمهيفلصتمدنساذهف.ملسوهيلعهللاىلص

.همهأدقناكنإوهخيشطقسيمل

،مويلاانيديأنيبةدوجوملاةدمتعملاةياورلايهو،يدولاجلادمحأيبأةياور-

نأينعياذهو،راكبنبدمحموهو،مهبملاكلذمسابحيرصتلااهيفو

.نوفورعمهلاجردانسإبلصتمثيدحلا

نمرخآعضوميفملسماهلصوثيداحأاهنمف،(١٢)تاقلعملاةيقبامأ

.(٧)انلىقبتف،(٥)اهددعو،هحيحص

ةلوصوميهو،مهبماهنملكيفديناسأبةلصتماهنم(6)دجن(٧)ـلاهذهنمو

.حيحصلاجراخملسمريغدنع

هنأىلعيقارعلاظفاحلاصن،طقفدحاوثيدح(١٤)ـلانمانلىقبتيو

.ملسمدنعديحولاقلعملاثيدحلا

:يراخبلادنعتاقلعملا

مزجلاةغيصبهقلعامنأ:وهوةلأسملاهذهيفلمجملايأرلاركذنمدبالةيادب

هقلعامو،هحيحصيفدنسملاثيدحلاةحصيفنكيملنإو،هدنعحيحصوهف

كلذوليصفتلانمديزمىلإجاتحيرمألانكلوفيعضهدنعوهفضيرمتلاةغيصب

:يلاتلاك

:يراخبلاتاقلعمميسقت

:تافوقوملا

يفملسمطرشفخامك،اهيففخدقيراخبلاطرشنأاهيفلوقلاةصالخو

.لاثملاليبسىلعهحيحصةمدقم

:ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإتاعوفرملا



،هحيحصيفاهنمرثكأيراخبلانألارظنءيشلاضعبلوطياهيفمالكلاو

هتعانـصنـسحويراخبلاهقفىلعكشالبلديهحيحصيفاهلهفيظوتنكلو

لوـصوماهنمريثك،(١٣٤١)تغلبهحيحصيفتاقلعملانإفةيادبو،ةيثيدحلا

:ةكيلميبأنبالوقلثماهفنصىرخأبتكيفو،باتكلانمرخآعضوميف

ىلعقافنلافاخيمهلكملسوهيلعهللاىلصيبنلاباحصأنمنيثالثتكردأ

يفيراخبلاهقلعدقف.ليئاكيموليربجناميإىلعهنإلوقيدحأمهنمامو،هسفن

اباتكرجحنباظفاحلافلأدقو.(١٣٧/٥)ريبكلاخيراتلايفهاوروهحيحص

تاعباتملااهيلإفاضأوقيلعتلاقيلغت:هامسو(١٥٩)وهويقابلالصويف

:نيمسقىلإمسقنتيراخبلاتاقلعمو،تافوقوملاو

:مزجلاةغيصبتاقلعملا

جهانمةميقلاهتلسلسيف)هللاهظفحديمحلاهللادبعنبدعسخيشلامسقدقو

:نيمسقىلإمزجلاةغيصبتاقلعملا(ةمئألا

نمعفاودةدعلاذهىلإأجليوهف:رخآعضوميفالصتميراخبلاهدروأام

:اهزربأ

ثيح،ظفاحلاهيلعدكأاماذهو)دانسإلاسفنبثيدحلاداريإهركيهنأ-

يفةدحاوةروصىلعثيدحيراخبلاباتكيفدجويالهنأبلاق

هنإف،ةددعتمديناسأبهدنعثيدحلاناكاذإف،(اردانالإادعاصفنيعضوم

الإكلميالهذهانتلاحيفهنكلو،ةرملكيففلتخمدانسإبثيدحلارركي

يفاقلعمهدرويمث،بابيفهدانسإبهدرويف،ثيدحلااذهلادحاوادانسإ

ـبءاملعلاهنعربعياماذهو،ثيدحلااذهقلعتتيتلاىرخألاباوبألا

.(جرخملاقيض)

،(نتملايففرصتهنأيأ)هباتكنمعضوملااذهيفارصتخميفهاورامبرهنأ-

.مزجلاةغيصباقلعمهداريإوثيدحلادنسفذحباذههعينصىلعهبنيف



اذهيفادنسمثيدحلاركذهركيف،ةيافكلاهيفامبثيدحلارركامبرهنأ-

ىرخأقرطثيدحلااذهللازامف،هدنعهجرخمقيضمدعمغرنطوملا

.هركذقبساملاهركذمدعلضفهنكلو،هدنع

:هحيحصيفهجرخيملام

صنامك)ليوطتلاةهاركهجرخيملهنكلو،هطرشىلعثيدحلاناكامبر-

. (

ىقلتدانساهرضحيالهفينصتةعاسهنكلو،هطرشىلعثيدحلاناكامبر-

،هخويشنعثيدحلااذههيقلتيفكشامبروهخويشنعثيدحلااذههب

يأليسركلاةيآلضفناطيشلاميلعتثيدحاذهىلعةلثمألازربأنمو

،مزجلاةغيصبثيدحلااذهيراخبلاقلعثيح،هنعهللايضرةريره

لعجاماذهو،مثيهلانبنامثعهخيشىلعهقلعهنأانهلاكشإلانكلو

يفهجرخدقملسمنأةصاخو،ادنسمهجرخأيراخبلانأدقتعيضعبلا

لاقيبارعألافوعانثدح:لاقمثيهلانبنامثع:لاق:لاقف،هحيحص

،ثيدحلا:هنعهللايضرةريرهوبأانثدح:لاقنيريسنبدمحمانثدح:

سفنيفهنكلو،هخيشنمثيدحلااذهعامسبانهيراخبلامزجيملف

يفعضاوم٣يفهقلعف،ثيدحلااذهثدحدقهخيشنأانيقيملعيتقولا

.هحيحابص

ىلعهعضودمعتف،هطرشىلعسيلهنكلواحيحصثيدحلااذهناكامبر-

ىلعةلثمألانموظفاحلاهراتخااماذهوكلذىلعهبنيلقلعملاةروص

:كلذ

يبأنعيرعشألامنغنبنمحرلادبعثيدحوهو:يهالملاثيدحال

نمننوكيل):اعوفرمهنعهللايضريرعشألاكلاميأوأرماع

هيفلصحدقو،(فزاعملاورمخلاوريرحلاورحلانولحتسيموقيتمأ

ةهجنمملعلالهأريهامجوةهجنممزحنبانيبريهشفالخ



هقلعيراخبلانألعطقنمثيدحلااذهنأبمزحنبالاقف،ىرخأ

لقيملو،رامعنبماشه:لاق:لاقفرامعنبماشههخيشىلع

ىلعسيلهنكلوحيحصثيدحلانأبءاملعلاهيلعدرو،انثدح

ىرخأقرطنمتباثثيدحلانأاذهديؤياممو،يراخبلاطرش

هاورو،ثيدحلااذهىلعماشهعبوتدقورامعنبماشهنع

هاوردقو):ثيدحلامولعراصتخايفريثكنبالاقو،يناربطلا

هحيحصيفيفاقربلاهجرخو،هننسيفدوادوبأو،هدنسميفدمحأ

.(اضيأهخيشورامعنبماشهىلإالصتمادنسم،دحاوريغو،

ملسوهيلعهللاىلصيبنلاناك):اهنعهللايضرةشئاعثيدحال

ملسمهجرخأدقو،حيحصثيدحلاف،(هنايحألكىلعهللاركذي

.هطرشىلعسيلهنأليراخبلاهقلعو،هحيحصيف

،دامتعاللالداهشتساللهدروأيراخبلانكلواحيحصثيدحلاناكامبر-

نومتهيالنيثداحملانأمولعملانمو،ةركاذملاسلجميفهعمسدقنوكيو

اذهنميراخبلاطاتحاف،ةركاذملاسلاجميفةلماكنوتملاوديناسألاداريإب

.ةبراغملاضعبلوقاذهو،ثيدحلاقيلعتب

ثيدحتنمةبترلقأاذهو،ةلوانمواضرعثيدحلااذهيراخبلاعمسامبر-

،نيمدقتملانمريثكدنععامسإاذهنأبلاقدقمكاحلاناكنإو،خيشلا

ديعسنبىيحيونمحرلادبعنبةعيبرويرهزلاوكلامنعهوكحو

دهاجمك،ةكملهأضعبنعاضيأيكحوةنيدملالهأنميراصنألا

،مهريغومساقلاوبهونباوةداتقويبعشلانعيكحو،ريبزلايبأو

عينصلهليوأتيفنادـمحنبرفعجوبأظفاحلاهيلإبهذيأرلااذهو

هيراخبلا



نعجراخلاحلاةعيبطباذهو،هريغلانسحوأانسحثيدحلاناكامبر-

.هطرش

هحيحصتيضتقيالاذهنكلو،سانلانمدحأنعلوقلااذهمزجامبر-

ىلعو،هيلعهقلعنمىلإثيدحلاةحصكللفكيوهف،ثيدحلااذهل

نألبقهيفةحصلاطورشرفوتنمدكأتيلدنسلايقابيفرظنينأثحابلا

لاق:ةاكزلاباتكيفهلوق،كلذىلعةلثمألازربأنمو،هتحصبمزجي

،هنعهللايضرذاعمكرديملسوواطف،هنعهللايضرذاعمنعسوواط

.عاطقنإلااذهىلإرظنلاتفليثيدحلااذهلهقيلعتبيراخبلانأكف

:ضيرمتلاةغيصبتاقلعملا

دافتسيالف،ضيرمتلاةغيصب،(تاقلعملايأ)اهنمناكامو):حالصلانبالوقي

امبرو،حيحصوهو،كلذككلذنمعقودقهنأل،اضيأاهيفانتالو،ةحصاهنم

يهورمألااذهيفيراخبلاعينصلاتالامتحاعهللاهظفحديمحلاخيشلاركذدقو

:هنأ

هحيحصنمرخآنطوميفيراخبلاهدروأولب،احيحصثيدحلاناكامبر-

،ضيرمتلاةغيصبهيفهقلعيذلانطاوملايفهنكلو،هبجتحملصأكادنسم

،كلذىلعةلثمألازربأنمو،هوحنوأراصتخابهنتميففرصتوأىنعملابهاور

املهنعهللايضريردخلاديعسةصقثيدحوهو،باتكلاةحتافبايقرلاثيدح

ثيح،غدلاملباتكلاةحتافبمهتفايضنعاوعنتمانيذلاموقلاديسىقر

):لاقفرخآنطاوميفضيرمتلاةغيصبهقلعمث،عضوميفادنسمهدروأ

يفهنأل،(ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعامهنعهللايضرسابعنبانعركذيو



ىلصيبنلانأةحارصهيفركذيملثيدحلانأل،هانعميففرصتنطاوملااذه

نمضاذهءاجامنإو،باتكلاةحتافبتناكايقرلانأملعملسوهيلعهللا

.ثيدحلا

يراخبلانكلو،هحيحصيفملسمهجرخأولب،احيحصثيدحلاناكامبر.1

.قباسلاحالصلانبالوقديؤياماذهو،حيحصريغهنأىري

.هربجيامهلنكلو،فيعضدانسإبايورمثيدحلاناكامبر-

نمو،بلاغلايفيراخبلاهيلعصنياذهو،حصيالافيعضثيدحلاناكامبر-

تيلصيذلاناكملاسفنيفعوطتلانعيهنلاثيدحكلذىلعةلثمألازربأ

ملسوهيلعهللاىلصيبنلانأةريرهيبأنعركذيو:لاقثيح،ةضيرفلاهيف

(حصيالو):هلوقبهبقعدقف،هيفىلصيذلاناكملايفيلصملاعوطتينأىف

.لوهجمهيفدانسإبدواديبأدنعثيدحلااذهو،

دهعمديمع)هللاهظفحروفغلادبعلداع/دهركذ،سماخلامتحاكانهو.1

ثيداحلااذهركذدقيراخبلانأوهو،(ةرهاقلابثيدحلاونآرقلامولع

.ةفيعضةياورىلعافوطعم

نيبفالتخإلااهيفزربىرخأةلأسميتأت،دمحلاهللوتاقلعملاةلأسمنمءاهتنإلادعبو

:يلاتلاكاهليصفتوباوبألامجارتةلأسميهو،نيخيشلا

:ملسمدنعمجارتلا

ىنتعانممهأنمو،هباوبألمجارتاوعضوءاملعلانكلو،هباوبألملسممجرتيمل

يبطرقلاو،يرذنملاظفاحلاو،ضايعيضاقلاو،حيحصللهحرشيفيوونلاكلذب

هحرشوهراصتخايفيبطرقلامجارتليضفتىلإهللاهظفحديمحلاخيشلالامدقو،
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؟حيحصلايففلأنملوأنم:ةلأسم

نكلو،درجملاحيحصلايففلأنموهيراخبلانأ،ءاملعلادنعدمتعملاروهشملا

دردقو،درجملاحيحصلايففلأنملوأوهيمرادلانأىلإبهذ،ياطلغمظفاحلا

حيحصلابتكنماهرابتعانكمياليمرادلاننسنأبهلوقبرجحنباظفاحلاهيلع

باتكىلإاهنمننسلابتكىلإبرقأيهف،كلذطرتشيملاهفلؤمنأل،درجملا

يفتزعزيزعلادبعروتكدلاهلقنهلرخآلوقيفياطلغمبهذو،درجملاحاحصلا

،كلاموهحيحصلافنصنملوأنأىلإ،(ننسلابحاصةجامنبامامإلا)هتلاسر

امىلعهدلقينمدنعوهدنعحيحصكلامباتك:هلوقباذهىلعظفاحلاقلعو

يفيطويسلاظفاحلاقلعيو،امهريغوعطقنملاولسرملابجاجتحإلانمهرظنهاضتقا

هدانعةجحاهوكعماهنإف،ليسارملانمهيف:هلوقبظفاحلالوقىلعكلاوحلاريونت

يهف،لسرملابجاجتحإلاىلعةمئألانمهقفاونمدنعوطرشالب،(كلامدنعيأ)

الإأطوملايفلسرمنمامو،دضتعااذإةجحاندنعلسارملانأل،اندنعاضيأةجح

،ءيشهنمىنثتسيالهلكحيحصأطوملانأقالطإباوصلاف،دضاوعوأدضاعهلو

ليسارملانميه،دضعتملنإو،كلامليسارمنأنطاوملااذهيفركذلابريدجلانمو

،كلامةقبطولعتيتلا،نيعباتلاةقبطليسارمىلعءاملعلاضعباهمدقىتح،ةيوقلا

.ةنيدملالهأةاورلاوحأةفرعميفهاوسنمىلعهمدقتو،هيرحتةدشلكلذو

فنصنملوأ:لاقثيحراكفألاحيضوتيفيناعنصلا،ةلأسملاهذهيفملكتنممو

ضرتعاهنإظفاحلالاق،حالصلانباخيشلامالكاذهويراخبلاحيحصلاعمجيف

نبدمحأهالتوحيحصلافنصنملوأاكلامنإفهطخيهأرقاميفياطلغمخيشلاهيلع

دريالفدرجملاحيحصلادارأهلعللوقينألئاقلسيلو:لاق،يمرادلاهالتولبنح

يفكلذدوجولكلذريغوهقفلاوعطقنملاوفوقوملاوغالبلاهيفنألكلامباتك

تاعوطقملاهذهنأ،ةلأسملاهذهيفنهذلاىلإردابتملادرلانكلو،يراخبلاباتك

.هطرشجراخيهف،يراخبلادنعكلذكتسيليهامنيب،كلامدنعلصأ



:يراخبلادنعتايثالثلا:ةلأسم

دقو،ةيثالثلاثيداحألانمهراثكاب،ةتسلابتكلاباحصأنيبنميراخبلارهتشا

ميهاربإنبيكمقيرطنماهبلاغو،اثيدح٢٢اهلأتزعزيزعلادبعروتكدلاركذ

نباظفاحلااهعمجدقو،هنعهللايضرعوكألانبةملسنعديبعيبأنبديزينع

،هحيحصيفيثالثثيدحيأجرخيملهنإفملسمامأو،لقتسمفنصميفرجح

ىلعنيجرختسملانماريثكعجشاموهيبسنلاهدنسلوزنو،ةيعابرهديناسأىلعأو

.ىلعأديناسأبمهلقرطنمهباتكثيداحأجارختسا

راشأامك،ريخأللظفللاف،هلخيشنمرثكأنعثيدحلايراخبلاقاساذإ:ةلأسم

نأبهللاهظفحريضخلاميركلادبعخيشلاقلعيو،حتفلايفهللاهمحرظفاحلاكلذىلإ

،ذاوشلاضعباهلنأل،هعبتتوهءارقتسابظفاحلااهطبنتساةيبلغأةدعاقلاهذه

وهرمعمنوكيةدعاقللاقبطف،رمعموسنويانربخأ:يراخبلاهيفلاقثيدحك

امأو،سنوينعفظفللابامأ:هلوقبحتفلايفقلعيظفاحلانكلو،ظفللابحاص

.رمعمنعفىنعملاب

:نيحيحصلاىلعتادايزلا:ةلأسم

أدبثيح،هللاهظفحهيقفلانمحرلادبعخيشلاليصفتلابةلأسملاهذهلضرعتنممو

:هللاهظفحلاقفامهنيبقرفلاوتادايزلاودئاوزلافيرعتركذب

:اّنأبائاوزلااب.بكنيلاةكلافركع

.نيعمرخآضعبىلعثيدحلابتكضعباهديزييتلاثيداحألا

:بداحألانودلخروتكدلافايرعتهللاهلظفحرـكذو

،هتافلؤمديناسأبثيداحألاهيفتيورفنصميفةدئازلاثيداحألادارفإلوانتيملع

باتكلايفدجويالهمامتبثيدحنماهضعبوأةتسلالوصألابتكثيداحأىلع

يزهليفو،مهلضعبوأاهيلعديزملا
ةا ه

O د
.هدـنعةثا

لصلا



:طاةنةلكعنيقباسلانيفيرعتلاتلهصلختهمبرو

ةدايزلاهذهو،رخآباتكىلعباتكيفةدئازثيداحأدئاوزلابدارملانأ:ًالوأ

ةدايزلاهذهوهجارخإيفاكرتشاثيدحنموأدنسيفةدايزلانوكتدقو،ةقلطم

.ةيمهف

ديزملاباتكلافلؤمبهلةقالعالدئاوزلاىلعىوتحايذلاباتكلافلؤمنأ:ايناث

.ًالالقتساهلباتكلامهنمدحاولكفيلأتف،هليلع

.امهنعرخأتممامإنموةرخأتمةرتفيفءاجهيلعديزملاباتكلادئاوززاربإنأ:ًاثلاث

ىلعرصتقأةريثكيهو،دئاوزلايفتافلؤملاضارعتسايفةحضاوطاقنلاهذهىلجتتو

: هو،اهطعبركذ

:(ـه٢٧٣ت)هـجامنابادلئاوزيفةاجاجزلاحابـصمـ1

دواديبأننسو،ملسمويراخبلايحيحص)ةروهشملاةسمخلابتكلاىلعينعي

.(يلسنلاويذمرتلاو

.(ـه840ت)يريصوبلاركبيبأنبدمحأنيدلاباهشظفاحلاوههفلؤمو

:دلئاوفلاعيبنموائاوزلاعيمجك-٢1

،(ـه٣٠٧ت)يلصوملاىلعييبأو،(ـه٢٤١ت)دمحأمامإلادنسمدئاوزوهو

ىلع،(ـه٢٦٠ت)ريغصلاوطسوألاوريبكلا،ةثالثلايناربطلامجاعمو،رازبلاو

.ةتسلاباتكلابفرعتاميهوهجامنباننسىلإةفاضإةقباسلاةسمخلابتكلا

.(ـه٨٠٧ت)يمثيهلاركبيبأنبيلعنيدلارونظفاحلاوههفلؤمو

:ةـينامثلاديناسملادئاوزبةيلاعلابلاطملاـ٣

ددسمو،(ـه١٩٢ت)يديمحلاو،(ـه4٢٠ت)يسلايطلادنسمدئاوزوهو

يبأنباو،(ـه4٢٤ت)عينمنبدمحأو،(ـه٢٤٣ت)رمعيبأنباو،(ـه٢٢٨ت)

ديمحنبدبعو،(ـه٢٨٢ت)ةماسأيبأنبثراحلاو،(ـه٢٣٥ت)ةبيش

.ةتلسلابةكلاىاع(ه٢٤٩ت)

.(ـه٨٥٢ت)ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحأنيدلاباهشظفاحلاهفلؤمو

فيرعتباهلضّرعتنَمىلعفقأملف،تادايزلاامأ،دئاوزلابقلعتياميفاذه



خيشلايأ)لوقأنأنكميتادايزلاباحصألمعيفرظنلالالخنمنكل،اهدّدحُي

:اهنإ(هللاكظفحهليقفلانمحرلالمع

،هيلعًاجارختسااّمإ،باتكلاكلذفلؤمىلعامباتكةيواراهيورييتلاثيداحألا

.هنتموهدنسيفًافلتخمًاثيدحهداريإبًالالقتساوأ،ىلعأخيشوأهخيشيفهعميقتليف

باتكلاكلذةيوارنمنوكتنأتادايزلاطرشنأتاجرختسملانيبواهنيبقرفلاو

،هيلعجرختسملاباتكلاةاورنماوسيلتاجرختسملايفلؤمنأنيحيف،هفنصمنع

نوكتدقلبفلؤمللارشابماذيملتنوكينأيوارلاكلذيفطرتشيالهنإمث

دمحأنبهللادبعتادايز،كلذىلعةلثمألازربأنمو،هنملزنأذيملتنمتادايزلا

سفنىلعيعيطقلاركبيبأتادايزو،هلرشابمذيملتوهو،دمحأدنسمىلع

مث،هللادبعهنبإلذيملتوهامنإو،دمحألارشابماذيملتسيلهنأمغر،باتكلا

،اهزربأنمو،تادايزلاىلعةلثمألاضعبدرسيفهللاهظفحهيقفلاخيشلاعرش

:نيحيحصلاىلعتادايزلا

يرالخبلامالمإلاحيحالص:الوأ

.يراخبلانعباتكلاةيواريربرفلافسوينبدمحمتادايزهيلعو

: ملممهمامإلاحيحص:ايناث

:ناتدايزهيلعو

.ملاسمنعباتكلاةيوار،نايفسنبميهاربإقاحسإيبأتادايز–أ

.نايفسنبانعباتكلاةيوار،يدولاجلاىسيعنبدمحمدمحأيبأ

صت

ه



نبايحيحصىلعوننسلاةيقبىلعمدقموهويئاسنلاننس،نيحيحصلادعبيتأيو

امأويئاسنلااهدقتنيمليتلاثيداحألايفاذهنأةظحالمعم،نابحنباوةميزخ

،اهلهلالعإبةحصلاةرئادنميئاسنلااهجرخأدقفيئاسنلااهدقتنييتلاثيداحألا

نأيضتقيثيدحلانعيئاسنلاتوكسنأبراكفألاجئاتنيفظفاحلالاقدقو

.هدنعهلةلعالثيدحلا

؟حيحصلايفباتك(ىبتجملا)يئاسنلاننسله

:نيلوقىلعةلأسملاهذهيفءاملعلافلتخا

:لوألالوقلا

:يليامبيأرلااذهلبهذنملدتساوحيحصباتكىتجملاباتكنأ

يروباسينلايلعوبأوةدنمنباوبيطخلاونكسلانبيلعوبأظفاحلاةيمست-

جراخالاجرركذامدنعيدعنبالاقاذكو،حيحصلابيئاسنلاباتك

ننسلافاصوف(هحاحلصيفيئاسنلاهلجرخ):لاقفهثيلاحيئاسنلا

،ننسلابتكلضفأيئاسنلاباتك:هللاهمحرديشرنبالاقو،حاحصلاب

نإف،كلذحصنإ:هلوقبيأرلااذهىلعهللاهظفحديمحلاخيشلاقلعيو

جرخف)،فيعضلاىلعههيبنتعم،حيحصلانمهجرخأيذلارادقملاينعياذه

.رظنهيفاذهف،ةحيحصاهلكاهأبلاقينأامأو،(هتدهعنمكلذب

دقو،حيحصىرغصلاننسلاهباتكنأبهلوقيئاسنلانعرمحألانبالقن-

ةركذتيفحيحـصلابيبهذلاهامسو،دانسإالبلوقلااذهيطويسلاركذ

مكاحلادمحأوبأوبيطخلاو(مدقتامك)يدعنبااذكو،ظافحلا

ظفاحلابهذو،ةحيحصلاريغثيداحألانمىربكلاننسلادرجيئاسنلانأ-

ننسلانم(يئاسنلاذيملت)ينسلانباهبختنااموهىبتجملانأىلإيبهذلا

رمألاناكايأو،هللاءاشنإليصفتلابةلأسملاهذهىلعمالكلايتأيو،ىربكلا



نمةاقتنم(ىرغصلاننسلايأ)ىبتجملاثيداحأنأبلئاقلايأرلاديؤياذهنإف

حيحصاهيفاملكنوكياذهىلعوىربكلاننسلا

دعبهتجردواحورجمالاجروافيعضاثيدحننسلالقأىبتجملاباتكنأ-

ةدـشليذمرتلاودواديبأننسىلعمدقملاجرلاثيحنموهفنيحيحصلا

دوادوبأهلجرخألجرنممك):ظفاحلالاقدقو،لاجرلايفهفلؤميرحت

يفةعامجثيدحجارخإبنجتلب،هثيدحجارخإيئاسنلابنجتيذمرتلاو

يئاسنلادجوهنأيناجنزلاديعسهخيشلرهاطنباركذاملو،(نيحيحصلا

يئاسنللنإ،ينباي:ديعسهللاق،نيحيحصلايفمهلجرخلاجرنعضرعأ

هذهىلعدعسلاخيشلاقلعيو،يراخبلاطرشنمدشألاجرلايفطرش

حصأيراخبلاحيحصنأيفكشالف،ةغلابملانماعونهيفنإهلوقب،يأرلا

نيذلالاجرلايفريغصءزجينطقرادللو،يئاسنلاننسنماطرشىلعأو

ةلمجلابو،سيوأيبأنبليعامساكيئاسنلامهنعضرعأويراخبلامهلجرخ

حلطصمةركذم).نيحيحصلادعبطورشلاىوقأوهىبتجملايفيئاسنلاطرشف

.(ملعلاةبتكم،٣٩صنيميثعنباخيشللثيدحلا

نأبلاقويئاسنلاننسىلعةيمستلاهذهقالطإىلإهللاهظفحدعسلاخيشلالامدقو

فصولااذهقالطإنمعنامالفهيلعو،حيحصىبتجملاثيداحأنمادجةريبكةبسن

:يناثلالاوقلا

:يليامباودردقففلاخملايأرلاباحصأامأ

ىلإبهذنممو،ةركنموةللعمو،ةفيعضثيداحأىرغصلاننسلايفنأباولاق-

اطرشهلنأبلوقلاريثكنباركنأو،ثيدحلامولعراصتخايفريثكنباكلذ

امإ:نيلوهجمالاجرىرغصلاننسلايفنأبلاقوملسمنمدشألاجرلايف



يبأظفاحلاىلعهدرضرعميفاذهلاقدقو،حورجملامهيفو،الاحوأانيع

.(ةنسلاةبتكمةعبط،٤٤صثيثحلاثعابلا).بيطخلاونكسلانبيلع

ريغاذهنإفةحيحصلاريغثيداحألانمىربكلاننسلاديرجتلةبسنلابامأو-

باتككاهلمكأبتفذحدقىربكلايفةدوجوملابتكلاضعبنأل،هبملسم

امبةلماكىرغصلاننسلايفتجردأبتكلاضعبو،راكذألاباتكوريسفتلا

.ةلولعملاوةفيعضلاثيداحألانماهيف

قبسدقف،ملسمطرشنمىلعألاجرلايفىتجملايفهطرشنأبلوقلاامأو-

يفسيلوامومع)لاجرلايفيئاسنلاطرشنأبملسنانكنإو،هيلعدرلا

ركذلابريدجو،ملسمطرشنمىلعأ،(ملسمحيحصبنروقاماذإىتجملا

،ةيثيدحلاةعانصلايفملسمىلعيئاسنلامدقدقيكبسلاويبهذلانأ

.هللاهظفحدعسلاخيشلاهيلإلاماماذهو

ثيدحلانعيئاسنلاتوكسنأبرجحنبالوقنأركذلابةريدجلارومألانمو

عسوتدقو،ىرغصلاوىربكلاننسلايباتكلمشيهدنعهلةلعالثيدحلانأيضتقي

ةرشعوليللاومويلالمع)يباتكيفةصاخوىربكلايفللعلاحرشيفيئاسنلا

،هتاليلعتبحرصيال،وهو،للعلابتكنمملعلالهأضعبهدعىتح،(ءاسنلا

.تاياورلادرسبللعيف،رابخألاليلعتدصقبتاياورلاقوسيامنإو

:هللاهمحريئاسنلاديناسأ:ةلأسم

دواديبأوديعسنبةبيتقنعىوردقف،ةيلاعديناسأ،ماعلكشبيئاسنلاديناسأ

ةمهملاتاظحالملانمو،عامسلابهريكبتلعجاراذهو،راشبنبدمحموهيوهارنباو

اهديناسأىلعأو،دانسإلايثالثثيدحيأاهيفدجويالهنأ،يئاسنلاننسيف

قيرطنمةعيهلنباثيدحكرتهنأىتح،هيرحتةدشنماجتاناذهناكامبرو،يعابر

دنعةلزانلاثيداحألاو،ينطقرادلاكلذىلإهبنامك،ةيلاعقيرطيهو،ةبيتق



يأثيدح،كلذىلعةلثمألازربأنمو،ةيراشعلاثيداحألايههللاهمحريئاسنلا

:هللاهمحريئاسنلاهنعلاقثيح،دمصلاةروسةءارقلضفيفهنعهللايضربويأ

نم٧وأ6هدنسيفنأببسلاو،دانسإلااذهنملوطأادانسإايندلايففرعأال

.ضعبلامهضعبنعهنووري،نيعباتلا

:هللاهمحريراخبلانميئاسنلاعامس:ةلأسم

نيلوقىلعةلأسملاهذهيف،هللاهظفحديمحلادعسخيشلالوقيامك،ءاملعلافلتخا

نأبلاقثيح،هللاهمحريزملاكلذىلإبهذامك،يراخبلانمعمسيملهنأ*

هةاورلاضعبنمفرصتوه،(يراخبلا)ليعامسإنبدمحمنعيئاسنلاةياور

.هللاهمحريواخسلايأراذهو،هنمعمسهنأهل

:هللاهمحريئاسنلاننستاياور:ةلأسم

.نايسلدنأامهو،رمحألانباةياورورايسنباةياوراهزربأ

:يئاسنلاننسثيداحألهللاهمحريسدقملارهاطنباميسقت:ةلأسم

.رثكألايهو،نيحيحصلايفةجرخمثيداحأ*

.اهاجرخيملو،نيخيشلاطرشىلعثيداحأ*

،ةعناصلالهأاهمهفيةقيرطب،اهللعنيبو،يئاسنلااهجرخةللعمثيداحأ*

اذهنوكيو،نالفنعربخلااذهلنيلقانلافالتخاركذ:لاثملاليبسىلعهلوقك

.ثيدحلاديناسأهيلعرودتيذلاوهيوارلا



؟هللاهمحريئاسنلاباختنانمىرغصلاننسلاله:ةلأسم

،فالخلااذهنمفرطركذقبسدقو،نيلوقىلعةلأسملاهذهيفءاملعلافلتخا

نإ،ليصفتلابةلأسملاهذهلانهضرعنو،يئاسنلاننسثيداحأةحصىلعمالكلادنع

:هللاءاش

نم(يئاسنلاذيملت)ينسلانباهبختنااموهىبتجملانأىلإيبهذلاظفاحلابهذدقف

عينصرهاظو،يقشمدلانيدلارصاننبايأرلااذهىلعهقفاوو،ىربكلاننسلا

ديؤي،لامكلابيذقوفارشألاةفحتيفيزملاو،دواديبأننسلهحرشيفيرذنملا

جراخ،يزاملاو،ىربكللهوزعيهنإفيئاسنللاثيدحازعاذإيرذنملاف،يأرلااذه

،لامكلابيذهيفيئاسنلالاجرىلعملكتامدنعو،ةفحتلايفىربكلاثيداحأ

ننسيهىربكلانأنايريامهأىلعلديهموهفمباذهو،ىربكلالاجرىلعملكت

باحصأهيلإدنتسااممو،ينسلانباباختنايهىرغصلاامنيب،اهفنصيتلايئاسنلا

ةقيرطنأليوقدنتسمبسيلاذهو،"ينسلانبالاق":ظفلراركتوهيأرلااذه

اميف)دمحأدنسميفامك،باتكلالصأيفيوارلااهيفركذيفينصتلايفنيمدقتملا

:لاق،هللادبعانثدح"ظفلدجنثيح،("دنسملايوار"هللادبعهنباتادايزادع

يقارعلاوريثكنباوريثألانباامأو،يعفاشلل"مألا"باتكيفاذكو،يبأ:انثدح

نمبلطةلمرلاريمأنأاهيفةياكحىلعيأرلااذهدييأتيفاودمتعافيواخسلاو

ىتاجلاعقاوو،حصتالةعطقنمةياكحيهو،ىربكلانمحيحصلاباختنايئاسنلا

هنمبلطيفيكف،ةركنمو،ةللعمو،ةفيعضثيداحأهيفف،اهتحصمدعديؤي

نإلب،ىتاجنانمضةلولعمةريثكثيداحأبختنيكلذعمو،حيحصلاباختنا

:لاثملاليبسىلعف،هسفنباهلعأ،هثيداحأضعب

ىتجملايفمهثيداحأتجرخكلذعمو،نوكورتممهأبلاجرىلعمكحيئاسنلادجن

نبهللادبعوملسمنبليعامسإومقرأنبناميلسو،يلمرلاديوسنببويأ:مهنم،

،ثيدحلاركنم:هيفلاقدقو،ةبيشنببعصملىرغصلايفاضيأجرخو،رفعج

ثيداحأدجنرخآلابناجلاىلعو،هفرعأال:هيفلاقدقو،نوميميألجرخو



ريمأةياكحنمدوصقملاسكعاذهو،ىبتجملايفيئاسنلااهبختنيملىربكلايفةحيحص

.ةلمرلا

نمتءاجاهنأوه،ىبتجملافنصموهيئاسنلانأبلاقنماهبلدتسايتلاةلدألانمو

ةيثيدحلابتكلانماريثكدجناننأ،كلذىلعدرلاو،يئاسنلانعينسلانباةياور

زربأنمو،صقنلاوأةدايزلابفالتخااهاياوريفلصحي،ةياورنمرثكأاهليتلا

:كلذىلعةلثمألا

،ينابيشلانسحلانبدمحمو،يثيللاىيحينبىيحيةياورك،كلامأطومتاياور

يفسيلاماهلةياورلكيفف،ىربكلاننسلاىلعاضيأقبطنيرمألااذهو،اهريغو

راشأنممو،اهلمكأبابتكىرخألاىلعةياورةدايزىلإرمألالصيدقلب،ىرخألا

ننسنمهركذييذلاثيدحلاوزعيثيح،فارشألاةفحتيفهللاهمحريزملااذهىلإ

:لاثملاليبسىلعلوقيف،ثيدحلااذهتجرخيتلاةياورلاىلإةفحتلايفيئاسنلا

نأدعبيسيلف،هيلعو،اذكهو،رايسنباةياورنماذهو،رمحألانباةياورنماذه

باوبألاوثيداحألاكلتةياورينسلانبااهيفكرت،ىربكلاتاياوردحأوهىبتجملا

.هسفنباهبختناهنأوأ،ةفوذحملا

تفذحدقف،ةطبضنمةدعاقىلعسيلءابتجإلانأيهو،ادجةمهمةظحالمكانهو

،ةباحصلالئاضفويلعلئاضفونآرقلالئاضفوريسفتلاك،اهلمكأببتكىتجملانم

اهكرتيفيكف،نيحيحصلايفةجرخمولب،ةحيحصةريثكثيداحأاهيفنأمغر

حلاصلاك،ىربكلاتسيلاهلمكأبابتكىتجملايفدجنرخآلابناجلاىلعو،يئاسنلا

بابك)باوبأمجارتوديناسأونوتمتادايزىتجملايفدجناذكو،هعئارشوناميإلاو

،ىربكلايفتسيل،ةيهقفتاطابنتساو،(ةجاحلاءاضقدنعةلبقلالابقتسانعيهنلا

.ىربكلاتاياوردحأوهىبتجملانأديؤيامماذهو

،هاثيدحكرتىلعداقنلاعمتجانملجرخيالف،حرجلايفنيددشتملانميئاسنلاو

،هثيدحكرتىلعهدلبلهأعمجيىتحلجرلاثيدحكرتيالهنأبهنأب:لاقثيح



يففلتخانملجرخيدقو،يوارلاةيدلبةلأسمةيمهأاهيفرهظتيتلاعضاوملانماذهو

لاسرإيف،هنعهللايضررباجثيدحلهجيرخت:كلذىلعةلثمألازربأنمو،هلاح

،مثيخنبنامثعنبهللادبعقيرطنمجحلامسوميفايلعملسوهيلعهللاىلصيبنلا

مثيخنباو:هلوقبفالتخإلااذهلهللاهمحريئاسنلاراشأدقو،هلاحيففلتخموهو

نبالاقو،ناطقلاديعسنبىيحيويدهمنباهكرتيملو،ثيدحلايفيوقلابسيل

واراذهف،ـها.ثيدحللقلخينيدملانباناكو،ثيدحلاركنم:هللاهمحرينيدملا

،ثيدحلانسحقودصهنأحجارلاو،يئاسنلاهلجرخكلذعمو،هلاحيففلتخم

نبةبيتققيرطنمهدنعناكةعيهلنباثيدحنأمغرةعيهلنباكرتامكهكرتيدقو

يأكءاملعلاىنثأدقو،هيرحتةدشىلعلدياذهو،اهيلعدمحأمامإلاىنثأيتلاديعس

ربصيامىلعربصينم:لاقثيح،اذههعينصىلعظفاحلارصاننبدمحأبلاط

:لاق،ةعيهلنبانعةبيتقنعينعيةمجرتةمجرتةعيهلنباثيدحهدنع!؟يئاسنلاهيلع

،قالطابنيعباتلانمةمدقتملاةقبطلاقثوييئاسنلانأركذلابريدجو.اهثدحامف

.هللاهةهريملعملاخيشلاكللذىلإراهللأامك

امدنع،لاثملاليبسىلعف،ثيدحللهلمحتةقيرطركذيفيرحتلاديدشيئاسنلاو

ثراحلاناكو،هركنأيزيفهاتأاملهسلجمروضحنمنيكسمنبثراحلاهعنم

نأبليقو،هعنمف،هيلعانيعنوكينأفاخف،ناطلسلابقلعتترومأنمافئاخ

عمسيوبابلافلخدعقييئاسنلاناكف،نارقألانيبفالخوهامهنيبفالخلا

نبثراحلالاق:لاقامنإو،انثدحلوقينأزجتسيملكلذعموثراحلاثيدح

.لوصألاعماجلوأيفريثألانباكلذركذامك،عمسأانأوهيلعةءارقنيكسم

يتأيسو)،ءيشيفهرضيالاذهو،عيشتلاضعببفصودقفيئاسنللةبسنلابامأو

اذهراهظإدمعتهنأبليقدقو،(مكاحلاىلعمالكلادنعليصفتلابكلذىلعمالكلا

ناكو،مهيلعهللاناوضرتيبلالهأنعاليممهنمىأراملماشلالهأمامأيشتلا

نيخيشلالئاضفلهكرتهيلعركنأاملف،(يلعصئاصخ)باتكلهفيلأتبابسأنماذه



هنعهللايضرةيواعملئاضفيفجرخيملو،ةباحصلالئاضفيففلأ،امهنعهللايضر

هذهيفهيوهارنباهخيشقفاودقو)،هطرشىلعءيشاهيفهدنعحصيملهنأل،ائيش

لبقيملاذلو،هسلجمروضحنميئاسنلاحلاصنبدمحأعنمببساذهناكو(ةلأسملا

ليقو،كلذةجيتنةموصخلانمامهنيبعقواملحلاصنبدمحأيفيئاسنلامالكءاملعلا

اذإالإ،هسلجمروضحبدحألحمسيال،ةياورلارسعناكهللاهمحرحلاصنبدمحأنأب

.هنعةياورلايئاسنلاكرتف،هنايكزينيلجربىتأ

:لاقفهتيفلأيفاذهىلإيقارعلاراشأدقو

.حلاصنبدمحأيفيئاسنلاكحراجلامالكلادرامبرو

:هللاهمحريئاسنلاتافنصمزربأ:ةلأسم

باتكو،انيلإلصيملو،ىنكلاباتك،ننسلاىلإةفاضإلاب،هتافنصمزربأنم

يفهلاجرركذو،ةفحتلايفهثيداحأهللاهمحريزملاركذدقو،سنأنبكلامثيدح

همحريئاسنلانأىلإ،عضوملااذهيفهللاهظفحديمحلاخيشلاهبنيو،لامكلابيذق

.ةمئأللديناسمفينصتبافلكناك،هللا

:هننسيفهللاهمحريئاسنلاجهنمملاعمضعب

،ةفيعضثيداحأهعمجرخيوهجرخيف،احيحصاثيدحبابلايفدجوامبرهنأ*

كلذىلعةلثمألازربأنمو،حيحصلاثيدحلااذهاهيلعلمتشيملتادايزيوحت

هللايضرسنأنعبلطملاىلومورمعيبأنبورمعنعةملسنبديعسثيدح:

هللاهامحريئاسنلاقلعثيح،(...نزحلاومهلانمكبذوعأينإمهللا):هنع

.ثيدحلايفةدايزللهانجرخأامنإو،فيعضخيشديعس:هلوقب

هقوفيهللاهمحريذمرتلاناكنإو،ةيهقفلابناوجلاب،هللاهمحريئاسنلامامتها*

.بناوجلاهذهيف



لالدتسإلااهيفحلصييتلاعضاوملايفثيدحللهراركتيفيراخبلاهباشيوهو*

ىلعةلثمألازربأنمو،ثيدحللاراركتبتكلارثكأوههباتكنأبليقىتح،هب

.ةرم١٦هرركثيح،(...تاينلابلامعألاامنإ):ثيدح،كلذ

قورسمنعهلقن،كلذىلعةلثمألانمو،ءاهقفلانعلقنلانملقموهو*

.ةوشرلاوةيدهلايفىوتفهللاهمحر

هعينصبوهو،هنمدهاشلاعضومىلعرصتقيو،انايحأثيدحلارصتخيوهو*

.ةميزخنباودوادابأويراخبلاهباشي،اذه

باتكيفهعينصنمرهظيامك،ثيدحلاىلعانايحأقلعي،هللاهمحريئاسنلاو*

.نيتحفصلاىلإلصيىتحهقيلعتلوطيدقو،ةعرازملا

ىريهنأينعياذهو،دحاولابابلايفةضراعتملاثيداحألادرويهللاهمحرهنأ*

مدعورهجلاثيداحألهجيرخت،كلذىلعةلثمألازربأنمو،نييأرلاالكبلمعلا

.ةلمسبلابرهجلا

ضعبلهتينكتو،ديمحنبفيرع:رامعيبألهتيمستك،نينكملاضعبلهتيمست«و

.دوقفمهنكلو،ىنكلايفالقتسمافنصمهلنأقبسدقو،نيمسملا

سيل،تباث،ركنمثيدح:الثملوقيف،هثيداحأىلعانايحأمكحيوهو«و

.،حيحص،ظوفحمب

فنصميفنيرصاعملانيثحابلادحأهعمجدقو،اليدعتواحرجةاورلاىلعهمالك*

رجحنبادروأدقو،(ليدعتلاوحرجلايفيئاسنلاننسنمجرختسملا):لقتسم

امإ،هللاهمحرهمالكو،بيذهتلابيذقيف،ةاورلايفيئاسنلامالك،هللاهمحر

.ءافعضلايفوأننسلايفنوكينأ

ديمحلاخيشلاهبنيو،تاقلعملانمائيشدرويالو،ةدنسمهباتكثيداحأمظعم«و

.طقفناثيدحوه،قلعملاةروصىلعدجويذلارادقملانأىلإ،هللاهظفح

ةدعاقىلإ،(ثيدحلالهأىقتلمءاضعأدحأ)،هللاهظفحنايبوبأخألاهبنه

:ماذابحلاصيبأةلمجرتيفهللاهمحريبهذلااهركذ،يئاسنلالاجريفةمهم

،(يوقب):باوصلاو،يدنعاذك:يبهذلالاق،(ةقثبسيل):يئاسنلاهنعلاق
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،ريثكبكردتسملانمريخامهويتسبلانابحنباوةميزخنباك،اهتحصاهاحصأ

.٣٨صثيثحلاثعابلا،(انوتموديناسأفظنأو

نباحيحصىلعةميزخنباحيحصحجر،هللاهظفحدعسلاخيشلانأقبسدقو

هنأىتحةميزخنبايرحتةدشلكلذو،ملعلالهأريهامجعباتياذهوهو،نابح

،(ريخلاحصنإ):لاثملاليبسىلعلوقيفدانسإلايفمالكىندألحيحصتلايففقوتي

ىلعةلثمألازربأنمو،هتمذاهأربتيتلاتارابعلانمكلذوحنو،(ربخلاتبثنإوأ)

كلذ

.ناضمررهشلئاضفيفهنعهللايضرناملسثيدح*

هابقعمث،ةملسنبقيقشلئاويبأنعنعشمعألاثيدحةميزخنباىور*

.(لبقنمهيلعتفقونكأملو،لئاويبأنعشمعألاهعمسيمل)هلوقب

انأ:هلوقبهبقعمث،ملسمنبدمحمنعقاحسانبدمحمنعاثيدحىور*

نمهعمسيملقاحسإنبدمحمنوكينأفئاخيألربخلااذهةحصتينثتسا

.هنعهسلدامنإو،ملسمنبدمحم

نـممسيلةعيهلنبا:لاقمث،ليعامسإنبرباجبانورقمةعيهلنبإلاثيدحىور*

هعمنألثيدحلااذههلتجرخامنإو،هبدرفنااذإاذهيباتكيفاثيدحهلجرخأ

ةعيهلنبانعبهونبهللادبعةياورنمثيدحلااذهنأمغر،ليعامسإنبرباج

لدف،ادرفنمةميزخنباهبجتحيملكلذعمو،هطالتخالبقهنعىورنمموهو،

ناكنإو،طالتخإلادعبولبقةعيهلنبافعضىرينممةميزحنبانأىلعكلذ

."هدعبوطالتخالالبقًافيعضناك":نيعميحيلاقدقو.هطالتخادعبدشأهفعض

نسحلاوبألاقكلذلو،ليصفتنودبًاقلطمهثيدحفيعضتىلعظافحلالجف

ينعي"ربتعي":لاقامنإو،"ححصت":لاقام،"هنعةلدابعلاةياوربربتعي":ينطقردلا

هتاباجإيفهللاهظفحدعسلاخيشلاهدافأ).هبتكقرتحتنألبقهنماوعمسمهأل

.(ثيدحلالهأىقتلمداورةلئسأىلع



نبلهسينربخأ:لاقيرهزلانعرمعمنعردنغرفعجنبدمحملاثيدحىور*

نبدمحماهركذيتلاةظفللاهذهنمبلقلايف:هلوقبقلعمث،هنعهللايضردعس

وأرفعجنبدمحمنمامهونوكينأباهأو،(دعسنبلهسينربخأيأ)رفعج

.هنودنم

:نيلاؤسحرطنمدبالانهو

؟نابحنباىلعمدقمالعفوهلهو؟هدروأاملكةحصبةميزخنبإلملسيله

ضرعتامل،(٢٩٠/١)تكنلايفرجحنبا،لوألالاؤسلاةباجإلاضرعتنممو

نابحنباوةميزخنباباتكيفدجويامذخؤينأاذهىضتقم):حالصلانباةرابعل

لاقف،دقنلاب(تاجرختسملايفدجوياماذكو،ميلستلابةحصلاطرتشانممامهريغو

نبادنعةحصلاطورشهيفيذلاحيحصلاجيرختبنابحنباوةميزخنبامزتليمل

نممسقمهدنعنسحلاف)،نسحلاوحيحصلانيبةقرفتلانايريالامهنأل،حالصلا

لصتملاحيحصلادنسملا):ـبهباتكةميزخنباىمسدقو،(هلاميسقسيلوحيحصلا

طورشلاهذهو،(ةلقنلايفحرجالودنسلايفعطقريغنملدعلانعلدعلالقنب

.كلذىلعةميزخنباهخيشعباتهنألنابحنباطورشسفنيه

ىورنمم،(ةمقلعنبورمعنبدمحموقاحسإنبدمحمونالجعنبدمحمويثيللا

نباثيداحأبجاجتحإلاةيحالصىلإانبيدؤياذهو،.مهجتحيملوةعباتمملسممهل

اهنأبلوقلاامأو،ةحداقةلعاهيفرهظتملام،نسحلاوةحصلانيبرودتاهنألةميزخ

نباظفاحلااضيأكلذىلعدكأنممو.الفةيحالطصإلاحيحصلاطورشتفوتسا

الوهوهتحاصبهنمموكحمثيدحنمةميزخنباحيحصيفمك:لاقثيحريثك

.نسحلاةبترنعيقتري

:اهزربأطاقنةدعيفةلأسملاهذهنعباوجلاهللاهظفحديمحلاخيشلاصخليو

.نيحيحصلاثيداحأالإاهادعاممالاحنسحأةميزخنباثيداحأنأ*



حيحصلانمهيفامبةنراقمادجةليئضةميزخنبادنعفيعضلاةبسننأ*

رهشلئاضفثيدحلثم،فعضلاةديدشثيداحأهباتكيفناكنإو،نسحلاو

.مدقتامكناضمر

ىلعهبنيوضارغألانمضرغلهجرخيهنكلوفيعضلاجرخيدقةميزخنبانأ*

.ةحصلابهضعبىلعمكحلايففقوتيو،كلذ

ثيح،هللاهظفحدعسلاخيشلارايتخامدقتدقف،يناثلالاؤسلاةباجإلةبسنلابامأو

يطويسلالوقلااذهلاقنممو،نابحنباحيحصىلعةميزخنباحيحصمدق

بيعشخيشلا،نابحنبامدقففلاخنممو،ركاشدمحأخيشلاهيلعجردو

محازيهنأبلاقلب،نابحنباحيحصلهقيقحتةمدقميفكلذركذثيح،طوؤانرألا

:هلوقبيأرلااذهىلعهللاهظفحديمحلاخيشلاقلعيو،ةتسلابتكلاضعب

اذلو،ثيداحألاحيحصتيفلهاستلانمءيشهيفطوؤانرألابيعشخيشلاجهنمنإ

،رظنهيفنيخيشلاطرشىلعةحيحصنابحنباثيداحأبلاغنأبهمكحنإف

نإفهيلعو،ةدوقفمهباتكعابرأةثالثنأبملعلاعم،ةميزخنباىلعمكحلااذهو

ءزجلانيبةنراقملاوه،نابحنباوةميزخنبايحيحصنيبةنراقملللثمألابولسألا

،(يطايمدلاكلذىلإهبنامكجحلاباتكةياهىتح)ةميزخنباحيحصنمدوجوملا

دازاميفرظنيو،هجارخإىلعاقفتاامداعبتسادعبنابحنبادنعهللباقملاءزجلاو

نمو،نيمامإلانيبةيجهنملاتافالتخإلاضعبةظحالمعمرخآلاىلعامهنملك

حرجوأةلادعبفرعياليذلايوارلاثيدححيحصتمدعىريةميزخنبانأاهزربأ

ثيداحألاهذهىلعمكحلايففقوتلاىلعصنيهنإفهتفصهذهنملجرخأنإو،

بيعشخيشلاهقفاويو،هلاحاذهنمثيدححيحصتنابحنباىريامنيب،ةحصلاب

.ةميزخنباىلعنابحنباحجريهلعجاماذهلعلو،

التاداقتنإلاهذهضعبنأ،ةميزخنباىلعدقتناامىلعتاظحالملازربأنمو

:نألهمزلت

ةلثمألازربأنمو،كلذيفببسلانيبيوةحصلاباهيلعمكحلايففقوتيثيداحأاهنم

:كلذىلع



ركذو،(مصاعةدهعنمءيربانأ):لاقمث،هللاديبعنبمصاعلجرخأهنأ

.هيفءاملعلالاوقأ

ةدهعنمأربأانأ):لاقمث،عفاريبأنبهللاديبعنبدمحمنبرمعملجرخأهنأ

.(دانسإلااذه

الوامهفرعأتسل):لاقمث،ريبجنبديبعنعلهذنببيلكلاجرخأهنأ

.(ةلادعبهفرعأالنمنيدلبقأ

امويرطفأنم):هنعهللايضرةريرهيبأنعهيبانعفوطملانبانعجرخأ

هجرخأو،(رهدلاموصهنعهضقيملهللااهصخرةصخرريغيفناضمريف

،ثيدحلاللعركذيذخأمث،ةميزخنباهححصلاقويرابلاحتفيفظفاحلا

يننإفربخلاحصنإ):لوقلابهبقع،هجرخأاملهنألةميزخنباىلعطلغدقو

.(هابأالوفوطملانبافرعأال

نموكلذىلعصنف،ةلولعماهنأهلنيبتمثةحيحصاهنأهنظلاهدروأثيداحأاهنمو

٢٦صمدقتيذلا،شمعألاثيدح-

:لاقمث،هنعهللايضرةريرهيبأنعنامثعيبأنبىسوملاثيدحجرخأهنأ.1

،ةريرهيبأنمهعمسيملىسومف،لسرمهنألثيدحلااذهجارخايفانطلغ)

.(هنماهعمسارابخأهنعهللايضرةريرهيبأنعىورهوبأو

نمهدنعثيدحلانوكلاهجرخأهنكلو،اهفعضفرعيوهواهدروأثيداحأاهنمو

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،ةفيعضلاقيرطلاهذهريغ

،هنعهللايضرنابوثقيرطنمهجرخأدقف،(موجحملاومجاحلارطفأ)ىنبيلاحلك

دقو،ةعطقنمقيرطيهوهنعهللايضرنابوثنعنسحلاقيرطنمهجرخأمث

.هبجتحيالصأتسيلوىلوألاقيرطلل
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:كلذىلعةلثمألازربأنمو

.ثيدحلاركذو(ههجواهكصف(ءاملايأ)هنيميبذخأمث):ثيدح-

:اولاق،تانسحلاهبديزيواياطخلاهبهللارفكيامىلعمكلدأالأ):ثيدح-

دعبةالصلاراظتناوهراكملاىلعءوضولاغابسإ:لاقف،هللالوسرايىلب

باوبأيفهتجرخدقليوطربخاذهو):لاقو،ثيدحلاركذمث،(ةالصلا

.(ددعتاوذ

رفسيفاوناكامدنعرجفلاةالصنعمهمونيف،هنعهللايضرنارمعثيدح.1

.هطسونمةميزخنباهرصتخادقف،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاعم

ام،كلذىلعةلثمألازربأنمو،سبللاليزيامبثيداحألابقعتيةميزخنباو«و

،مئاصوهومجتحانمراطفابلاقنمةلدأهيفشقانيذلاباتكلاةيادبيفهركذ

حيحصاذهنإ،بابلااذهرخآىلإلقأملاملكف):لاقمثنيفلاخملاةلدأدروأف

.(باتكلااذهيفانطرشنمسيلف

هفرعيالنمهيلعفقينأىشخيهنكلوةقثهنأملعيوارهيفادانسادرويدقو*

يفءاملعلالاوقأدرويكلذلف،هحيحصيفلهاستلابهمهتيف(يوارلاكلذيأ)

قيرطنماثيدحركذهنأ:كلذىلعةلثمألانمو،سبللاليزيليوارلاكلذ

نبديزيتعمس):هلوقدعسنبثيللاىلإهدانسإبلقنمث،رفعجيبأنبهللاديبع

(احلصرصمتحتف:نالوقيدلبلااترهوجامهورفعجيبأنبهللاديبعوبيبحيبأ

.رفعجيبأنبهللاديبعلليدعتكشالباذهو،

هحيحصيفةيهقفلاتاطابنتسإلاةلأسميفيراخبلاهخيشهبشيةميزخنباو*

نعةعمجلاضرفطاقساركذباب:هلوقبهلبوبامكلذىلعةلثمألازربأنمو

:ىلاعتهلوقبءاسنلانودلاجرلابطاخلجوزعهللانأىلعليلدلاو،ءاسنلا



.

تبثنإ:لاقمث،ةيآلا(...ةعمجلاموينمةالصلليدوناذإاونمآنيذلااهيأاي)

نهـنعةعمجلاطاقسإلفاكءاملعلاقافتإفالإولقنلاةهجنمربخلاثيدحلااذه

امديؤيهركذيسيذلاثيدحلانأنيبيةمجرتلاهذهوهف،هيفصاخربخنود

.كلذىلعاوقفتاءاملعلانأللاكشإالفكلذعمو،تباثريغهنكلوهلبوب

:اهزربأنموهحيحصيفادجةديفمتاقيلعتةميزخنبإلو

ثيداحركذثيح،(١٤١/٣)يفهركذامهلاثمو،ةبيرغلاظافلألاريسفت-

نمناكملسوهيلعهللاىلصهللالوسرربنمنأ:هنعهللايضردعسنبلهس

نينحعذاجلانينحثيدحاضيأو،ءاطرطلاوهلثألا:لاقمث،ةباغلالثأ

.دلواهلتاماذإةأرملا،هلاولا:لاقمث،هلاولا

نبدمحمهخيشنع(١٥٧/٣)يفهركذامهلاثمو،ةيفخلاللعلاىلعههيبنت-

نبديعسنعنالجعنبانعديعسنبىيحينعظفاحةقثوهو(رادنب)راشب

مث،هنعهللايضررذيبأنعةعيدونبهللادبعنعهيبأنعيرقملاديعسيبأ

رتفيدقداوجلاوكلذىلعارادنبعباتادحأملعأالو:ثيدحلاىلعابقعملاق

دروثيدحلااذهنألمهيدقةقثلانأىلعهبنياذههنأكو،تاقوألاضعبيف

ديعسنعبئذيبأنباقيرطنميراخبلاهجرخأدقف،قيرطلااذهريغنم

وهو،هنعهللايضريسرافلاناملسنعةعيدونبانعهيبأنعيربقملا

.حيحصلا

يفهركذام،كلذىلعةلثمألانمو،عضاوملانمريثكيفلكشمللهتلازإ.1

نعةروثأملارابخألانيبفيلأتلاوردقلاةليلباوبأركذباب،(٣١٩/٣)

:لاقثيح،ةميزخنباهبرهتشااماذهو)اهيفملسوهيلعهللاىلصيبنلا

ينتأيلفكلذنمائيشدجونمو،هجولكنمناضراعتمناثيدحمثسيل

اهأةيادبحجرثيح،اعيدببابلااذهيفهلمعناكو،(امهنيبهلفلؤأل



اهنمرتولايلايللايفاهأحجرمث،رخاوألارشعلايفاهأحجرمث،ناضمريف

.رتولايلايللانيبةلقنتمافأحجرمث،

ملسأنبتباثنعديزنبدامحنعهللاامهمحردمحأويراخبلاهاورام،اذكو

ةلقهيلإاوكشمهأملسوهيلعهللاىلصيبنلانعهنعهللايضرسنأنعينانبلا

ظافلف،(ثيداحلا......حارحرحدقباعدفتاوزغلانمةوزغيفءاملا

عيبرلاوبأوبرحنبناميلسودهرسمنبددسم):دامحنعهاور(حارحر)

نعثيدحلاسفنىورو،ملسمنبنافعويربغلاديبعنبدمحموينارهزلا

يففالخانهف،(جاجز)ظفلب(ةميزخنبادنعيضلاةدبعنبدمحأ):دامح

رجحنباكلذلقنامكةدبعنبدمحأفيحصتىلإءاملعلاضعبهعجرأظفللا

بابلاهقفذخأولبنيتياورلانيبعمجهتداعىلعهللاهمحرةميزخنبانكلو،

لاقوةفوصتمللافالخجاجزلاةينآذاختازاوجيفابابدقعفنيتظفللانيتاهنم

عساولاوهحارحرلاو)حارحراولاقفدامحنعةعامجهاوردقو:هللاهمحر

نأبنوكيعمجلاوجاجز:لاقفةدبعنبدمحأهاورو(قيمعريغهنكلوةهوفلا

عمجلامتف،هسنجركذهللاهمحرةدبعنباوءانإلاةفصاوركذهتعامجوددسم

.(ةظقومللهحرشيفهللاهظفحينيوحلاهدافأ)،بارطضإلالازو

نمحرلادبعنعهاورام،كلذىلعةلثمألانمو،واربوارمساسابتلاهتلازإ

دوجوىلعهبنثيح،هنعهللايضريلعنعدعسنبنامعنلانعقاحسإنب

وبأامهدحأ،قاحسإنبنمحرلادبعامهنملكمسا،ةقبطلاهذهيفنييوار

ىوريذلا،دابعقاحسإنبنمحرلادبعرخآلاو،فيعضوهويفوكلاةبيش

.ثيدحلاخاصوهويرهزلاويربقملاديعسنع



نمو،هبسننودهمساركذوأ،هبقلوأهتينكبركذاذإامامتيوارلامساهركذام

يضرريشبنبنامعنلانعيلدجلامساقلايبأنعهجرخأام،كلذىلعةلثمألا

سيقةليدجنمثراحلانبنسحوهيلدجلامساقلاوبأ:لاقثيح،هنعهللا

،ةأطرأنبجاجحويرعشألاكلاموبأوبئاسلانبءاطعهنعىوردقو،

ناباهبنثيحهنعهللايضرةريرهيبأنعمزاحيبأنعهجرخأاماضيأو

يذلايعجشألاناملسوهقيرطلااذهيفروكذملامزاحابأنأىلعةميزخ

لهسنعىوريذلارانيدنبةملسسيلو،هنعهللايضرةريرهيبأنعىور

ناملسةقبطسفننموهو،ةينكلاسفنلمحييذلاهنعهللايضردعسنب

.يعجشألا

يفهلوق،كلذىلعةلثمألانمو،اليدعتواحرجةاورلاىلعمالكلابهمامتها-

دابعويزنعلامصاعيفهلوقو،ثيدحلاحلاص:دابعقاحسإنبنمحرلالبع

ام"نمىرديالنالوهجم:مصاعنبا

،كلذىلعةلثمألانمو،نعنعاذإهسيلدتلمتحياليذلاسلدملاةياورهدر-

ثيح،اهنعهللايضرةشئاعنعدوسألانعقاحسايبأقيرطنمهجرخام

هجرخامو،.دوسألانم(يعيبسلاوهو)قاحسإيبأعامسىلعفقأمل:لاق

نمهجرخامو،امهنعهللايضررمعنبانعتباثيبأنببيبحقيرطنم

ةنعنعةميزخنبالمتحيملثيح،صوحألايبأنعقرومنعةداتققيرط

اذهو،امهسيلدتاولمحتءاملعلاضعبنأمغر،ةداتقوتباثيبأنببيبح

.ةياورلايفهيرحتةدشىلعكشالبلدي

هنماوعمسنيذلاتاقثلاضعبقيرطنمناكنإوطالتخانمةياورلهفيعضت-

نمناكنإوةعيهلنباثيدحدراذلوالصأافيعضيوارلاناكاذإاميدق

نممةميزحنبانأىلعلدياذهوهطالتخالبقهنعاوورنيذلاةلدابعلاقيرط



هطالتخادعبدشأهفعضناكنإو،طالتخإلادعبولبقةعيهلنبافعضىري

ىلعهصنكلذىلعةلثمألانمو،قرطلاضعبيفعامسلامدعىلعهصن

نمالوهنعهللايضرلبجنبذاعمنمىليليبأنبنمحرلادبععامسمدع

.ناذألابحاص،هنعهللايضرهبردبعنبديزنبهللادبع

ءاذحلادلاخقيرطنمهجرخأام،كلذىلعةلثمألانمو،ةيفخلاللعللهنايب

هيلعهللاىلصيبنلاءاعديفاهنعهللايضرةشئاعنعةيلاعلايبأنعلجرنع

دبعقيرطنمهجرخأمث،(ةيلعنباةياورهذهو)،ةوالتلادوجسيفملسو

نعءاذحلادلاخنعيطساولاهللادبعنبدلاخويفقثلاديجملادبعنبباهولا

يبأوءاذحلادلاخنيبيوارلااركذيملف،اهنعهللايضرةشئاعنعةيلاعلايبأ

اذهءالمإتكرتامنإ:هلوقبنيتياورلانيتاهىلعةميزخنبابقعو،ةيلاعلا

دلاخوديجملادبعهركذيملوفرعيالالجرةيلاعلايبأودلاخنيبنألثيدحلا

دلاخوباهولادبعةياورنأدحأمهوتيالئلاذهتنيبامنإويطساولا

نبىيحيةياوريفنتملابلقىلعههيبنتاضيأةلثمألانمو،ةحيحصيطساولا

نبصفحنعنمحرلادبعنببيبخنعرمعنبهللاديبعنعناطقلاديعس

تقفنأامهنيميملعتالىتحاهافخأفةقدصبقدصتلجرو):اهيفومصاع

عمباوصلاو،ظفللااذهىلعىيحيفلوخدقف،ملسمةياورهذهو(هلامش

ةقدصبقدصتلجرو):يراخبلاةياورحيحصلاو،هتمامإمغر،هفلاخنم

.(هنيميتقفنأامهلامشملعتالىتحاهافخأف

هاورنمنأبحرصدقو،لاقمدنسلايفناكاذإ،دنسلاىلعنتملاميدقت

يفيطويسلاكلذلقنامك،هنملحيفنوكيالهجولاكلذريغىلع

.يوارلابيردت
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.اعون٥٠يهو،تاحابإلا-

.اعون٥٠يهو،اهدرفنايتلاملسوهيلعهللاىلصيبنلالاعفأ-

نأل،بيترتلااذهنابحنباحيحصيفثيدحيأنعثحبلاةبوعصزربتاذهو

ظفحينأامإو،امثيدحنعثحبللهلمكأبباتكلاضرعتسينأامإ،هيفثحابلا

.بعصنيرمألاالكو،هلمكأبباتكلا

،قبسدقو،ننسلاعاونألكرصحدصقيمل،هللاهمحرنابحنبانأركذلابريدجو

العيذلا،هللاهمحرمكاحلافالخ،هبيفو،هطرشةفخعم،هللاهمحرنابحنبانأ

.هبفويملهنكلو،هطرش

:هللاهمحرنابحنبادنعقثوملايوارلاطورش:ةلأسم

نأىري،قبسامكهنأل،هيففلاخموهو:ليمجلارتسلابنيدلايفةلادعلا*

حراجلاةمئأنمدحاونمولو،هليدعتطارتشانود،ةلادعلالوهجملايفلصألا

دقو،نطابلامولعمريغ،ةلادعلارهاظنوكيدقيوارلاف،نيربتعملاليدعتلاو

اذهنإف،اذهىلعو،هثيدحيفمهولاوأطخلاريثكهنكلو،ةلادعلارهاظنوكي

.طقفحرجلابفرعنمجارخإلديقطرشلا

.قداصلاريغ،ةلادعلارهاظنمزارتحإلل:قدصلا*

.ثيدحلللقاندرجمنوكيالف،ثيدحلاىنعمبالقاعنوكينأ:لقعلا

ةياورلااوزاجأدقءاملعلانأركذلابريدجو،يناعملاليحيامباملاعنوكينأ

.يناعملاليحيامباملاعيوارلاناكاذإىنعملاب

هريغيفوأ،عضوملااذهيفعامسلابيوارلاحرصينأبكلذو:سيلدتلامدع«و

هذهو،هحيحصيفهجرخيملنإو،حيرصتلااذهىلعنابحنباعلطيثيحب،

يوارلااذهنأباملاعنابحنبانوكينأ،اهتحصلمزلينكلو،ةماعةدعاق

ححصي،كلذعمو،عامسلابحرصينأنودةنعنعلابسلدملايوريدقف،سلدم

،هللاهظفحديمحلاخيشلاهبندقو،هسيلدتىلعفقيملهنأل،هثيدحنابحنبا

عيضاوميفتدجو،نابحنباحيحصيفنيسلدملتاياورتدجودقهنأىلإ

.ةنعنعلابهنعيورينموسلدملانيبوارةدايزبىرخأ
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ىلإباتكلاعاجرإعيطتسنتاراشإلاهذهلالخنماننإف،هيلعو،(٥٠/١)

.هللاهمحرنابحنباهفنصيذلاهلصأ

نماهبلغأثيدح١١٠٠هثيداحأةدعنإف،دوراجلانبإلىقتنملاباتكلةبسنلابامأو

ىلعدوراجلانباةمجرتيفءالبنلامالعأريسيفيبهذلاصندقونسحلاوحيحصلا

ادبأنسحلاةبترنعهيفلازيال،ماكحألايفدحاودلجموه:ىقتنملانعلاقفكلذ

تعبتتدقو:يباتكلالاقو،داقنلاداهتجااهيففلتخيثيداحأيفردانلايفالإ،

.ريسيبالإاهنمنيخيشلانعدرفنيملفهثيداحأ

ريغوهوديناسألانمدرجمهنأيكبسلاركذدقف،نكسلانباحيحصلةبسنلابامأو

.نيقباسلادنعىتحروهشمريغو،نآلادوجوم

:ماسقأةعبسىلإمسقنتهثيداحأنإفمكاحلاكردتسملةبسنلابامأو

.نيخيشلاطرشىلعناكام

.يراخبلاطرشىلعناكام

.ملسمطرشىلعناكام

ةحيحصاهنأباهنعربعيو،امهدحأطرشىلعنكيملنإومكاحلاهححصيام

.(فراعملاةبتكم،٣٩صثيدحلاحلطصمريسيت)دانسإلا

.دهاوشكهركذيام

.هفعضياملك

ةعبرألاماسقألاو،خيراوتلاورابخألاكاهيفلهاستييتلاثيداحألاضعبانايحأركذي

ماكحلوبقمدعلانوعدتبابسأةدعكانهو،رظنهيفاهيفمكاحلامكح،ىلوألا

:اهنمبابسأةدعمكاحلا



ليبسىلعف،نيخيشلاىلعهكاردتسادنعدانسإلاقايسىلإتفتليملمكاحلانأ

طرشىلعتسيل(امهنعهللايضرسابعنبانعةمركعنعكامسةياور):لاثملا

هلوريملويراخبلاهبدرفناةمركعو،ملسمطرشىلعكامسف،نيخيشلانميأ

سانأنعايورينأ:ظفاحلاهيلإهبنامكقباسلاببسلانمقدأو.انورقمالإملسم

ةياور،كلذىلعةلثمألازربأنمو،مهيفاوفعضنيذلاثيدحريغنمنيصوصخم

ملكتمليعامسإنألهثيداحأنمبختنادقف)،سيوأيبأنبليعامسإنعيراخبلا

:لاقينأك،امهدحأوأنيباتكلايفمهلكلاجرب،هيفاوفعضنمقيرطنممهل

يرهزلانعميشهةياورنكلونيحيحصلايفامهلجرخمامهالكفيرهزلانعميشه

همكاحلاىلعيفخامماذهو،ةفيعضةصاخ

،ةحيحصلاثيداحألانمملسمويراخبلاتوفياملق:مرخألانبالوق:ةلأسم

نبانكلو،كردتسملايفمكاحلاعينصبهيلعجتحاوكلذيفحالصلانباهشقاندقو

اهكردتسايتلاثيداحألابلغأيفمكاحلامهوبجاجتحإلااذهىلعضرتعاريثك

:اهمهأنمدودرةدعبمرخألانباىلعاودرداقنلانكلو،نيخيشلاىلع

يراخبلالاقثيححيحصلاباعيتسامدعبملسمويراخبلاحيرصت*

،"ةلاطإلاةيشخحاحصلانمتكرتوحصامالإيباتكيفتلخدأام":

."هيلعاوعمجأامالإتلخدأام":ملسملاقو

رهظياماذهوهحيحصيفاهدرويملثيداحأليراخبلاحيحصت*

ثيحهعماجيفاهدروأثيداحأيفهليذمرتلاتالاؤسضعبيفحوضوب

هؤامروهطلاوه):ثيدحكهحيحصيفاهدرويملويراخبلااهححص

تلأسوحيحصنسحثيدحاذه:يذمرتلاهنعلاقثيح(هتتيملحلا

.حيحصثيدح:لاقفثيدحلااذهنعيراخبلاليعامسإنبدمحم

ملاسمهنعلاقثيح،(اوتصنأفأرقاذإو):ثيدحلاملسمحيحصت*

.هيلعاوعمجيملمهألهحيحصيفهلخديملهنكلوحيحصيدنعوه



درفناوهبنمنبمامهةفيحصنمةريثكثيداحأىلعناخيشلاقفتا*

ركاشدمحأخيشلاهركذ،دحاواهدانسإواهيفامضعببامهنمدحاولك

هنأركذلابريدجلانمو.ةنسلاةبتكمةعبط٢٠٨صثيثحلاثعابلايف

نيبواقلطمةحيحصلاثيداحأللنيخيشلاباعيتسامدعنيبقيرفتلايغبني

القلطملاباعيتسإلافامهطرشىلعةحيحصلاثيداحأللمهاعيتسامدع

ىلعحلصامباعيتسإامأو،امهلعفوامهصننممدقتاملهيفلاكشإ

ثيدح١٠٠قيقحتلادنعزواجتيالليلقفامهطرش

درلاهمهناكامردقبنيخيشلاىلعكاردتسإلاهمهنكيملمكاحلانأ"

نمةنسلالهأدنعحصامنأباولاقنيذلاءاوهألاوعدبلالهأىلع

دقو،طقفثيدح١٠٠٠٠وهملسوهيلعهللاىلصهللالوسرثيدح

ىلعنكيملفنيخيشلاىلعهكردتسااممريثكيفهركذقبسامكمهو

.امهطرش

املاقهنأبلوقننأحيحصلاف،ديقبحيحصمرخألانبالوقنألوقلاةصالخو

دنعزواجتيالوهف(امهيطرشىلع)ةحيحصلاثيداحألانمملسمويراخبلاتوفي

.هركذقبسامكثيدح١٠٠قيقحتلا

ينيلاملاديعسوبأمهنموضعبلاغلابف،مكاحلاكردتسمهاجتءاملعلاراظنأتتوافتدقو

امكاذهو،هكردتسميفنيخيشلاطرشىلعادحاواثيدحجرخيملمكاحلانأبلاقو

كـشالباذهو،اقلطمهحيحصتدمتعامهضعبو،ولغوفارسإ،يبهذلالاق

:ةلأسملاهذهيفملكتنممهأنمولهاست

:حالصلانبا

ىلعمكحلايفداهتجإلاعنمبلوقلانمهيلإبهذامىلعهمالكحالصلانباىنبدقو

مكحلايفحالصلانباجهنمفاذهىلعونيمدقتملاةمئألادهعضارقنادعبثيداحألا

عم)يلاتلاككلذوهثيداحأىلعنيمدقتملاماكحأيفرظنلابنوكي،كردتسملاىلع

:(كردتسملايفهلمعيفلهاستلابمكاحلاىلعمكحلاىلإةيادببهذهنأبملعلا



طرتشيباتكيفثيدحلادرينأب)نيمدقتملاةمئألانمهريغهححصام-

ىلعهفنصممكحيباتكيفهتحصبمكحلادريوأ،نيحيحصلاكةحصلا

.كشالبحيحصوهف،(يذمرتلاعماجكثيداحألا

.فيعضوهفنيمدقتملاةمئألانمهريغهفعضام-

هيفرهظتنأالإهبجتحينسحوهفاحيحصنكيملنإ،ةمئألاهنعتكسام-

يقارعلادردقو،ةيوقكردتسملايفنعطلاةنيرقنأل،هتحصبمكحلاعنمتةلع

نمهلاحبقيليامبهيلعمكحيوعبتتي:لاقهنأةعامجنبانعلقنو،يأرلااذه

راصتخايفريثكنبااضيأيأرلااذهدرنممو،فعضلاوأةحصلاوأنسحلا

،هتفرعمتيوقونكمتنملزاجأيذلايوونلايأرراتخاو،ثيدحلامولع

خيشلايأرلااذهراتخادقو،اهلاحبقيليامبكردتسملاثيداحأىلعمكحلا

عنمبحالصلانبالوقركنأو،ثيدحلامولعراصتخإلهحرشيفركاشدمحأ

ال،لطابلوقهنأبلوقلااذهفصووثيداحألاىلعمكحلايفداهتجإلا

دصقهللاهمحرحالصلانبانأركذلابريدجو،ةنسوأباتكنمهيلعناهرب

يفداهتجإلاةكلمهدنعوقتملنمهجويفداهتجإلابابقلغيأرلااذهنم

.هنالطبوأثيدحةحصبمكحلا

:يبهذلا

لقنامك،هماكحأمظعميفمكاحلاىلعكردتساو،مكاحلاكردتسمرصتخادقو

نمعاونأ"كردتسملايأ"باتكلااذهيف:لاقثيح،ريثكنباظفاحلاكلذ

يراخبلاهجرخدقحيحصهيفو،ليلقوهو،كردتسملاحيحصلاهيف،ةريثكثيدحلا

هراصتخادقواضيأعوضوملاوفيعضلاونسحلاهيفو،مكاحلاهبملعيملوملسمو

نمهيفعقوامماريبكاءزجهيفعمجوهلكاذهنيبو،يبهذلاهللادبعوبأانخيش

٤٢-٣٨صثيثحلاثعابلا.ملعأهللاو،ثيدحةئامبراقيكلذو،تاعوضوملا

يفمكاحللهبقعتمغريبهذلانأركذلابريدجو.ةنسلاةبتكمةعبط،فرصتب

،كردتسملايفةريثكثيداحأىلعمكحلايفرخآلاوهمهوهنأالإ،هماكحأبلغأ

ديؤيامدروثيح،رصتخملااذهلهللاهمحريبهذلازاجنإةعرسببسباذهناكامبرو



هتعجارمةعرسىلعلدياذهو،اهوحنةملكوأ)"ملقلاسأربهقلع"هنأوهو،كلذ

هذهلئاقنميردأالو،ةعرسلاهذهةجيتنمهولانمعقياممولعمو،كردتسملل

.(هصيخلتىلعقلعنممهريغمأ،يبهذلاوهله،ةملكلا

هباتكدوـسهـنأللهاستلامكاحللعقوامنإ:هلوقبمكاحلانعظفاحلارذتعادقو

.ةينملاهتلجعأفهحقنيل

اطابتراثـحبلاعوضومبقلعتيالاذهناكنإو)كردتسملابحاصلةبسنلابامأو

نإجرختىتحعضوملاسفنيفهبحاصوكردتسملاىلعزيكرتلاتدرأيننأالإ،ارشابم

بناجىلعمهمالكزكرتوءاملعلاضعبهيفملكتدقف،(ةلماكةروصبهللاءاش

ليعامسإابألأسهنأرهاطنبانعلقنف،مهيلعهللاناوضرتيبلالآلعيشتلا

يفرهاطنبالاقو.ثيبخيضفار،ثيدحلايفةقث:لاقفمكاحلانعيورهلا

ميدقتلايفننستلارهظيناكو،نطابلانمةعيشللبصعتلاديدشناك:رخآعضوم

الوكلذبرهاظتي،هتيبلهأوهنعهللايضرةيواعمنعايلاغافرحنمناكو،ةفالخلاو

،ةقث(مكاحلايأ)عيبلانبهللادبعوبأناك:بيطخلاركبوبألاقو.هنعرذتعي

،الك:هلوقبيورهلاليعامسإيبألوقىلعيبهذلادردقو.عيشتلاىلإليميناكو

اوملكتيملءاملعلانأانلحضتيلاوقألاهذهنيبةنزاوملابو،عيشتيلب،ايضفارسيل

لوقلانأكشالو،هعيشتيفملكت،مهنمملكتنمو،طباضةقثوهفهطبضيف

نيبريبكقرفلاو،بيطخلاويبهذلالوقوههللاءاشنإةلأسملاهذهيفحيحصلا

يئاسنلاومكاحلاوكيرشوشمعألاكةنسلالهأنمريثكهبفصويذلاعيشتلا

اوفصونيذلاةرصبلالهأنمضيقنلاىلع،ةفوكلايفةنسلالهأهبرهتشادقو)

رمعوركبيبأنيخيشلايفنوحدقيالهباحصألوألاف،ضفرلانيبو(ةينامثعمهأب

يفامهنعهللايضرنيخيشلانومدقيو،هنعهللايضرنامثعيفالوامهنعهللايضر

ةديحولافالخلاةطقنوةفالخلايفهنعهللايضرنامثعنومدقيو،ةفالخلاولضفلا

،لضفلايفنامثعىلعهنعهللايضريلعنومدقيمهأصلخلاةنسلالهأنيبومهنيب

يذلاامنإو،اليلضتوأاقيسفتبجويالهنأالإءالؤههيففلاخياممناكنإواذهو

ىلعةفالخلاوألاضفلايفهنعهللايضريلعميدقتوهليلضتلاوقسفلابجوي



لضفلاالةفالخلايفنامثعىلعهنعهللايضرهميدقتوأ،امهنعهللايضرنيخيشلا

يضتقيثيبخبهذموهف(ضفرلايأ)يناثلاامأو،مالسإلاخيشكلذنيبامك

وهومهتمامإيفحدقلاوهنعهللايضرنامثعوامهنعهللايضرنيخيشلايفنعطلا

نملعلو،يورهلامالكىلعيفاكدراذهيفو.ليلضتلاوقيسفتلابجوييذلا

ءادهإهيفو،ريطلاثيدحاهلهحيحصتببسبمكاحلايفملكتيتلاثيداحألارهشأ

هلوقبهللاملسوهيلعهللاىلصهؤاعدوملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإيوشملاريطلا

نأهنعهللايضرسنأاعدفريطلااذهنميعملكأيكيلإكقلخبحأبينتئامهللا:

بلاطيبأنبيلعءاجف،هموقنمالجرةوعدلاهذهبيصتلراصنألانميتآلانوكي

لوسرلاهلأسفلخدوهردصيفاسنأعفدفةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلاءاجوسنأهدرف

هللاىلصيبنلالأسفسنأنيبوهنيبناكامبهربخأفهئاطبإنعملسوهيلعهللاىلص

نمالاجرنوكينأتوجر:هنعهللايضرسنألاقفكلذنعاسنأملسوهيلع

(هموقبحيدقلجرلانإ):ملسوهيلعهللاىلصلاقف،ةوعدلاهذههبيصتفراصنألا

هيلعهللاىلصهللالوسرىلومهنعهللايضرةنيفسقيرطنميورثيدحلااذهف،

سانأنعاقيرطنيعستنمرثكأنمءاجثيحهنعهللايضرسنأقيرطنموملسو

اذهيفمكاحلايبهذلابقعتدقو،ىرخألاقرطلافالخبطقفهنعهللايضر

امبروثيداحلااذهيفافلؤمفلأوىرخأةرمداعهنكلولوقلاهلظلغأوثيدحلا

نمو(هنالطبدقتعيالوهتبثمبتسلو):لاقوهحيحصتيففقوتوهقرطةرثكهتلاه

نباظفاحلانكلو،ثيدحلااذهيفةلاسريربطلاريرجنبافلأمكاحلاويبهذلالبق

اهلاطبأوةياهنلاوةيادبلايفاقيرطاقيرطاهلضرعتوقرطلاهذهةرثكلتفتليملريثك

قرطلاهذهىلإرظنامبرهنأبثيدحلااذهلهحيحصتيفمكاحللرذتعيدقو.اهلك

.ثيدحلااهنمءاجيتلاةريثكلا

ننسلاباتكك.فيعضلانمءيشاهيفوةحصلااهثيداحأىلعبلغيتلابتكلا



كلامأطومودمحأدنسموةعبرألاننسلاةيقبلةرصتخمةروصبانهضرعنو

رهظيامك)مهفيناصتيفاهوعبتايتلاننسلاباحصأةقيرطىلعهيبنتلانمدبالةيادب

يمرادلانمحرلادبعنبهللادبعوروصنمنبديعسوةعبرألاننسلاباحصأعينصنم

يهو،(يقهيبلانيسحلانبدمحأركبيبأوينطقرادلارمعنبيلعنسحلايبأو

ةبترميهف)،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإةعوفرملاماكحألاثيداحأىلعراصتقإلا

ثيحيناتكلافيرعتنومضملاثيحنماريثكهبشياذهو،(ةيهقفلاباوبألاىلع

ءيشاهيفسيلو،نيدلاباوبأنماريثكمضتلتفلأيتلابتكلايهننسلا:لاق

يفةناسىمسيالفوقوملاوعوطقملانأل،اردانالإعوطقملاوأفوقوملانم

نيهجونماذههفيرعتيفيناتكلا،هللاهظفحديمحلاخيشلابقعتدقو،مهحالطصا

هباشتننسلابتكضعبدجناننأثيح،لومشلاةيحاننم:لوألاهجولا*

باوبأىلعراصتقإلانود،نيدلاباوبأعيمجلاهتيلومشثيحيمعماوجلا

يوحيهنأثيحروصنمنبديعسننسكلذىلعةلثمألازربأنمو،طقفماكحألا

بتكنماسيلامهودهزللاباتكو،روثأملابالماكنآرقلاهيفرسف،ريسفتللاباتك

.ماكحألا

ةلثمألانمو،فوقوملاوعوطقملاهيفرثكيامننسلانمدجناننأ:يناثلاهجولا*

تـحتكرابملانباويعازوألاوميشهوجيرجنباكنومدقتملاهفلأام،كلذىلع

هذهلوصومدعمغرو،عوطقملاوفوقوملااهيفدروكلذمغرو،ننسلاىمسم

،روصنمنبديعسننسوهو،انيلإلصودقاهنماجذومننأالإ،انيلإتافنصملا

يبأفنصميواسيةيملعلاهتداميفوهو،عوطقملاوفوقوملاىلعتوتحادقو

ننسيفدرواذكو،فنصملابيناثلاوننسلابلوألايمسكلذمغرو،ةبيش

ثيداحأىلعبلاغلايفزكريقهيبلانأمغرتاعوطقموتافوقوميقهيبلا

دقوةيلومشلاثيحنمعماوجلابهيبشهباتكنأثيحيمرادلااذكو،ماكحألا

هذهنأىلعلدياذهو،ننسلاهيلعقلطأكلذعموعوطقملاوفوقوملاهيفدرو

يناعملااهنمدوصقملانكيملو،ةيمستلايفننفتلاليبقنمتناكتايمستلا



هللاهظفحخيشلاهجودقو،دعباميفترقتسايتلا،تايمسملاهذهلةيحالطصإلا

يئاسنلاوةجامنباودوادوبأ)ةثالثلاننسلاىلعقلطأولحصيهنأبيباتكلامالك

.هناونعنمحضاووهامك،عماجهباتكنأليذمرتلافالخ،(

اهيلعبلاغلاف،اهثيداحأةحصثيحنمنيحيحصلادعبةيناثلاةبترملايفيتأتننسلاو

نأيفلاسلاظفاحلامعزدقو،عوضوملاوركنملاوفيعضلااهيفناكنإو،ةحصلا

نمنيحيحصلانيبىواسف)ةسمخلالوصألاةحصىلعاوقفتابرغملاوقرشملاءاملع

اذهيفنأكشالو،(ىرخأةهجنميئاسنلاويذمرتلاودواديبأننسنيبوةهج

اهنيبىواسيفيكف،ةعوضومولبةركنموةفيعضثيداحأننسلايفنألرظنمالكلا

امك،اهلوصأةحصبلاقامنإيفلسلانأب:يقارعلاباجأو،؟نيحيحصلانيبو

يتلاةسمخلابتكلادحأوهدواديبأباتكو:لاقذإيباطخلاةمدقميفهركذ

اهلوصأةحصبمكحلاواهلوبقىلعثيدحلاظافحوءاهقفلانمدقعلاولحلالهأدمتعا

نوكينأحيحصلصأهلءيشلانوكنممزليالو:اذهىلعاقلعميقارعلالوقي،

.(فرصتب٤٧صثيثحلاثعابلا)رمألاعقاويفاحيحصوه

:ةحصلاةجردثيحنمديناسملاوننسلانيبةنراقملا

نيحيحصلادعبةثلاثلاةجردلايفديناسملا(حالصلانبامهنمو)نوثدحملالعجدقو

لصأو:لاقثيح،ةعفنملاليجعتيفظفاحلاةلأسملاهذهىلعملكتنممو،ننسلاو

هيفرصتقينأ،(ننسلاباحصأجهنميأ)باوبألاىلعثيدحللفينصتلاعضو

هعضولصأنإفديناسملاىلعبترنمفالخبداهشتسإلاوأجاجتحإللحلصيامىلع

رمألااذهنكلو،ديناسملابتكىلعننسلابتكحجريصنلااذهو،عمجلاقلطم

جاجتحإلايفامدحىلإاولهاست،ننسلاباحصأضعبنأل،هقالطإىلعسيل

ةقيرطىلعفنصنمضعبددشتامنيب،ةجامنبامهزربأنمو،ةفيعضثيداحأب

ثيحدواديبأطرشنمىلعأهطرشنأبمالسإلاخيشلاقىتح،دمحأكديناسملا

نعدوادوبأىوردقو،هننسيفدواديأطرشنمىوقأدنسملايفدمحأطرش:لاق



ننسنماطرشىلعأدمحأدنسمنأيضتقياذهو،دنسملايفدمحأمهنعضرعألاجر

.ننسلابتكىندأاهأل،ةجامنبا

:دواديبأننس

دبعلداع/روتكدلا،نييرصملانيثحابلانمدواديبأننسيفملكتنمزربأنمو

:تادايزلاضعبةفاضإعم،فرصتبهمالكانهلقنأو،هللاهظفحروفغلا

يفهجهنمنيبياهيفو،ةكملهأىلإةريهشلاهتلاسريفدواديبأمالكركذنةيادب

اذهيباتكيفناكامو،هبراقياموههبشياموحيحصلاهيفتركذ:لاقثيح،هننس

ائيشهيفركذأملاموءيشثيدحلاكورتملجرنعهيفسيلوهتنيبديدشنهوهيف

اهرثكأننسلاباتكيفاهتعضويتلاثيداحألاو،ضعبنمحصأاهضعبوحلاصوهف

تاقثنيبرابخألاهذهوشفدصقيامنإوةيحالطصإلاةرهشلادصقيالوهو)ريهاشم

.هيفهفرعامحصأبابلكيفركذيهنأهنعيورو،(ةاورلا

:دواديبأصنلءاملعلادقن

:حالصلانبامالك

ىلعمكحلايفنيرخأتملاداهتجإعنميهو)اهدمتعايتلاةدعاقللاقبطهيفراسدقو

: لاقف،(ثيداحألا

Oطرتشيباتكيفثيدحلادرينأب)نيمدقتملاةمئألانمهريغهححصامنأب

ىلعهفنصممكحيباتكيفهتحصبمكحلادريوأ،نيحيحصلاكةحصلا

.حيحصوهف(يذمرتلاعماجكثيداحألا

Cائيشهيفركذأملامو:هلوقبهنعربعاموهو)دوادوبأهنعتكسامامأو

نسحلابهيلعمكحناننإفاذلونسحلاوةحصلانيبددرتموهف،(حلاصوهف

ةريهشلاةلوقملالصأاذهو،ةحصلاةبترمىلإهعفريامدرواذإالإ،اطايتحإ

يفحالصلانبايرذنملاقفاودقو(نسحوهفدوادوبأهنعتكسام):نأب

.ةلأسملاهذه
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لاجملالازيالو،يرذنملاالودوادوبأهنيبيملامنيبوميقلانباظفاحلاءاجمث،اهفعض

الصخشلانعةرشابمدواديبأةياوركلذكو،"دواديبأننس"يفنيثحابللاحوتفم

نعىوردقهدجتمث،ةقثنعالإيوريالهنإ:هنعليقثدحمنممكف،يفكت

ةباجإهذهو."يكبسلاىلعدرلايفيكنملامراصلا"يفامك،لوهجمنعو،فيعض

.حرتقملايف٨٠لاؤسلاىلعهللاهمحريداهنبلبقمخيشلا

:(ريهاشماهرثكأننسلاباتكيفاهتعضويتلاثيداحألا):دواديبألوق

اذهوبيرغثيدحبجتحيالوهفهباتكثيداحأةرهشبرختفيدوادوبأناكدقو

هدروبامإذوذشلاوةبارغلادحنعجرخثيدحلكىلعقلطيروهشملانأىلعلدي

يفنورخأتملاهيلعرقتساامفالخوهو،هاضتقمبلمعلاعويشبوأرخآقيرطنع

دحغلبيملامةقبطلكيفرثكأفةثالثهاوراموهو)روهشملاحلطصمفيرعت

اهيلعحلطصايتلاظافلألانعنيمدقتملاظافلأفالتخااددجمدكؤياذهو.(رتاوتلا

يرابيلملاةزمحروتكدلاهيلعدكأاموهو،حلطصملابتكهيلعتراسونورخأتملا

ىلعةلثمألازربأنمو،(ثيدحلامولعيفةديدجتارظن)سيفنلاهثحبيفهللاهظفح

:كلذ

Oدقو.رتاوتوضافتساهنإ:نيفخلاىلعحسملاثيدحيفربلادبعنبالوق

يقارعلاهلقن،نويلوصألاهبهرسفيذلاىنعملاال،راهتشالا:رتاوتلابنوديري

.حاضيإلاودييقتلايف

Cرارقتسالبقنيمدقتملامالكيفرتاوتلاظفلهللاهظفحفيرشلامتاحخيشلاعبتت

اذهلثمو:هللاهظفحلاقثيحنيرخأتملادنعهيلعفراعتملاحلطصملا

لبقنممالكيفًاضيأدري،يوغللاىنعملاىلع،(رتاوتملا)ةملكلمادختسالا

،يفنحلايرصملاهمالسنبدمحمنبدمحأيواحطلارفعجيبأك؛مكاحلا

مامإلاو،يراخبلامامإلامالكيفهتدجوامهلبقو،ـه١٣٢١ةنسىفوتملا

.مهريغو،ملسم



:هيفهفرعامحصأبابلكيفركذيهنأبدواديبأنعيورام

دكؤيو،حالصلانبانعةياورلاهذهثيدحلامولعراصتخايفريثكنبالقندقو

هريغبابلايفدجيملاذإفيعضلادانسإلاجرخيدوادابأنأبةدنمنباهركذاماذه

،لبنحنبدمحأهخيشعينصبيدتقيكلذبوهو،لاجرلايأرنمهدنعىوقأهنأل،

.فعضلاديدشوأركنمثيدحلاابابدقعيالهنكلو

مأهننسبصاخنسحلانعتكسيدوادابأنأنمحالصلانباهررقامله:ةلأسم

:؟هتافنصمةيقبىلعيرجي

امبضراعمهيأرنكلودواديبأتافنصملكىلعةرابعلاهذهقالطارجحنباديأ

اذهيباتكيفتركذ):لاقثيححيرصهتلاسريفدواديبأصننأبيقارعلاهلاق

.ننسلاباتكىلعالإيرجيالهعينصف،(...حيحصلا

اهنعتكسو،يرجآلاديبعيبأتالاؤسيفثيداحألاضعبدوادوبأفعض:ةلأسم

الابفيعضلاو،حلاصوهننسلايفدوادوبأهنعتكسامنأمولعمو،ننسلايف

:؟كلذريسفتنكميفيكفحلاصريغكش

،رابتعإللحلصييذلافيعضلانعتكسدوادابأنأل،كاردتسإلااذهمزليال

امبرف،رابتعإللحلصيالهنأديبعيبأتالاؤسيفثيدحلاقلطملاهفيعضتىنعمسيلف

مزليامنإو،هفعضدتشيمليذلافيعضلا،قلطملافيعضتلااذهدصقيدوادوبأناك

هننسيفهدروأكلذعمو.اديدشافيعضتثيدحللهفيعضتناكاذإكاردتسإلا

.(ةنسلاةبتكمةعبط،٥٩صثيثحلاثعابلا)يقارعلامالكاذهو.هيلعتكسو

:(١٩١صةنسلاةيجحنعالقن):ننسلايفدواديبأجهنمحمالممهأ

Cنوتملاتادايزوظافلألافالتخاوقرطلاركذبهتيانع.

.راصمألاءاهقفاهلدتسايتلاثيداحألاعمجوه

Oةلاطإلاةيشخثيداحألانمةليلقةعومجمبابلكيفىقتنا.



Cعينصلليميكلذبوهو،ةمهمةدايزىلعلمتشااذإالإثيدحلارركيال

.ملسم

Cعينصلليميكلذبوهو،لالدتسإلاعضومنايبلاثيداحألاضعبلهراصتخا

.يراخبلا

Cثيداحألايفةدراولاللعلاىلإريشياماريثك.

الاننإفهنعتكسوادحاواثيدحالإبابلايفدوادوبأجرخيملاذإ•

هيفدجواذإبابلادقعيدوادابأنأل،حيحصهنأباءادتباهيلعمكحت

،حيحصهنأانيرديامف،ربجنملافيعضلاىتحوأنسحلاوأحيحصلا

بابلااذهيفهدنعامىوقأوهثيدحلااذهنأبلاقينأحصألاامنإو

يفجرخاذإدوادابأنأبلاقيذلا،ربلادبعنباىلعدراذهيفو،

اندجواذإاننإفهيلعو،حيحصهدنعوهفطقفادحاواثيدحبابلا

،هنعضرعأدوادابأنكلو،بابلااذهيفجرخينألحلصياثيدح

يذلاثيدحلانمفعضأهجرخيمليذلاثيدحلااذهنأينعياذهنإف

ىلعةلثمألازربأنمو،هدنعامىوقأبابلايفجرخيهنأل،هجرخ

(...ضيحملاتغلباذإةأرملانإ):اهنعهللايضرءامسأثيدح،كلذ

نبدلاخنيبعاطقنإلابهلعأوهننسيفدوادوبأهجرخدقف،ثيدحلا

قيرطنمةلوصوملاةياورلاجرخيملو،اهنعهللايضرةشئاعوكيرد

نبدلاخةياورنأكلذنممهفيف،يناربطلااهجرخايتلا،ةعيهلنبا

اهأمغرةعيهلنباةياورنمهدنعىوقأيه،اهلاسرإىلعكيرد

.ةلوصوم

ادجفيعضلادرويدقو،هبجتحملايوقلاببابلاامودردصيدوادوبأ•

مدعىلعكلذبهبنيهنأكف،هبدهشتسيلال،هفعضانيبم،كلذدعب

اذـهلهلامهإبدحأهيلعكردتسياليكل،ادجفيعضلااذههجاجتحا

.ثيدحلا
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وهف،ثيداحألاىلعمكحلايفادجمهمعجرمهنأيذمرتلاعماجتازيمممهأنمو

ناسحوأ،حيحصثيدحاذه:الثملوقيف،ةحارصهثيداحأةجردىلعصني

.خلا...بيرغوأ،حيحص

ناسح"حلطصماهزربأنموهعماجيفهبةصاختاحلطصمبهعماجيفيذمرتلازيمت

ءاملعلالاوقأركذيفعورشلالبقواريبكافالتخاداقنلاهيففلتخايذلا"حيحص

ننسمسابرهتشايذلايذمرتلاعماجىلعةعيرسةرظنءاقلإنمدبالنأشلااذهيف

:يذمرتلا

ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإةعوفرملاثيداحألاىلعابلاغيذمرتلارصتقا

لاثمكيذمرتلاعماجفالإويلغأرمأاذهو.(١٩٠صاهخيراتوةنسلاةيجح)

لمعركذبىنعييذمرتلاناكثيحتاعوطقموتافوقومىلعيوتحيننسلابتكل

نإلب،هحيحصتددصبوهيذلاثيدحلاىضتقمبمهريغوأنيعباتلاوأةباحصلا

يذمرتلاهنعربعياماذهو.ةباحصلاضعبنمهبلمعلاتوبثىلعًاينبمناكهنيسحت

.كلذوحنو(مهضعبوأءاملعلادنعلمعلاهيلعو)هلوقبهعماجيفعضومنمرثكأيف

ةنسلاةيجحهباتكيفاطاوشنيسح/داهصخلصئاصخةدعبيذمرتلاعماجزيمتو

:ةيلاتلاطاقنلايف١٩٢ص

لصحف،هونسحتسافناسارخوقارعلاوزاجحلاءاملعىلعاذههباتكضرعهنأ.1

.هنامزلهأنملوبقلاهل

عيمجو:لاقثيح.راصمألاءاهقفاهلمعيتلاثيداحألاداريإىلعرصتقاهنأ.٢

الـخامءاملعلاضعبهبذخأدقوهبلومعموهفثيدحلانمباتكلااذهيفام

رصعلاورهظلانيبعمجملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ:سابعنباثيدحنيثيدح

ةعبارلايفداعنإفهودلجافبرشاذإ":ثيدحورفسالوفوخريغنمةنيدملاب

:(٤١صحلطصملايفهتركذميفنيميثعنباخيشلايأ)تلق.ـها"هولتقاف

زاجأفعمجلايفهنعهللايضرسابعنباثيدحىضتقمبدمحأمامإلاذخألب

سابعنبالئسدقوهوحنوضيرمللءاشعلاوبرغملانيبورصعلاورهظلانيبعمجلا

النأدارأ:لاقف؟كلذملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلعفملامهنعهللايضر
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:يلاتلاككلذو،ةدحىلعامهنمدحاولكب

:يراخبلاهخيشب:الوأ

ىلعاهانبيتلاهباوبأمجارتيفةصاخو،ةيهقفلابناوجلايفايلجاذهرهظيو

لاوقأركذبهمامتهاهيلعدازهنكلو،يراخبلاهخيشكامامت،ةيهقفلاهتاطابنتسا

ةمهملاعجارملانموهف،ءارآلانيبحجرامبرو،مهفالتخادروأامبرو،ملعلالهأ

.هركذقبسامك،نراقملاهقفلاةساردل

:ملسمهخيشب:ايناث

:اهزربأنموةيثيدحلاةعانصلايفقئاقدلاضعبيفاذهرهظيو

،نيدانسإبدحاولانتملادرويف،مهنعهتياورلهداريإدنعهخويشنرقيهنأ*

.رجحنبيلعوديعسنبةبيتقانثدح،هلوقك،دحاوقاسمب

هخويشنعديناسألاهذه،هخويشهيفنرقيذلاثيدحلااذهدرويدقهنأ"

لجألنتملارركيهنإف،كلذلعفاذإبلاغلايفهنكلو،انتموادنسالقتسم

،نتملاسفنوهنتملاناكاذإامأو،ةدايزنمهيفاملوأنتملايفدراولافالتخإلا

هلوقكةراشإنتملاىلإريشيويناثلادانسإلادرويهنإف،ريسيفالتخاهيفوأ

.ملسمةقيرطهذهو،(هوحنوأ،هلثمب)

هحيحصيفملسماهنمرثكأدقو،ديناسألايفليوحتلاةقيرطمدختسيهنأ*

.ملسمحيحصلهحرشيفيوونلاكلذىلإهبنامك،يراخبلافالخ،

:هعماجيفيذمرتلااهمدختسايتلاتاحلطصملامهأ

:نسح.١

ثيحعماجلارخآيفيتلاللعلارخآيفهركذامكنسحلليذمرتلافيرعتبأدبنو

:هلطرتشا



.بذكلابمهتينمهدانسإيفنوكيالنأ*

.اذاشنوكيالوهل

.هجوريغنمىورينأو*

ناقبطنييناثلاولوألانيطرشلانأب:اولاقفيرعتلااذهلءاملعلاضعبدقنضرعميفو

نوكيالوبذكلابمهتينمهدانسإيفنوكيالنأهلطرتشيفاضيأحيحصلاىلع

هلطرتشيالحيحصلانألنسحلانمحيحصلازيمييذلاوهثلاثلاطرشلافاذاش

ددعتاضيأهلطرتشيالهتاذلنسحلانأوهورخآضارتعاانهدريوهجوألاددعت

طرشلاامنيب"افيفخطبضلاناكنإو"طبضلاوةلادعلاهيواريفطرتشيوهجوألا

يفنوكيالأهتياغفهتاذلنسحلايوارنودوهنملمشييذمرتلافيرعتيفلوألا

يذمرتلافيرعتنوكيوفيرعتلادحنمهتاذلنسحلاجرخيفبذكلابمهتمهدنس

رثكأىلإجاتحييذلاوهو)هريغلنسحلاوهونسحلانمطقفدحاوعونىلعارصاق

ىلإلصيلءاملعلااهررحيتلاطورشلابىوقتييذلالسرملاكهفعضلوزيلهجونم

ءادتباهبجتحييذلاهتاذلنسحللافالخجاجتحاللاحلاصنوكيوهريغلنسحلاةجرد

ةجردىلإهبلصيدقرخآهجونمهدورونإلب،رخآهجونمهدوروطارتشانود

قرطلاددعتيذمرتلاطارتشاىلعريثكنباظفاحلاضرتعادقو.(هريغلحيحصلا

نيأو؟هلاقهلباتكيأيففهلاقهنأيذمرتلانعيوردقناكاذإاذهو:هلوقب

هنإف،حيحصبكلذسيلف"عماجلا"هباتكيفهحالطصانممهفناكنإو؟هدانسإ

هجولااذهنمالإهفرعنال،بيرغنسحثيدحاذه:ثيداحألانمريثكيفلوقي

دوجومهنألفيرعتلااذهدوجولهراكنإريثكنباىلعيقارعلاظفاحلاكردتسادقو

هفرعنال،بيرغنسحثيدحاذهيذمرتلالوقبهضارتعاامأوللعلاهباتكرخآيف

هتاذلنسحلاحلطصملااذهينعييذمرتلانأبهيلعدرلانكمملانمفهجولااذهنمالإ

قلعيو،(ةنسلاةبتكمةعبط٥٤–٥٣صثيثحلاثعابلا)قرطلاددعتهيفطرتشيالو

ىنعمنايبيفهلوقبديرياليذمرتلانأبهجوألاددعتطرشىلعركاشدمحأخيشلا

نمىورييباحصلانعثيدحلاسفننأ"(كلذ)وحنهجوريغنمىوريو"نسحلا

نأب:ابيرغهانعمنوكيالنأديريامنإو،ابيرغذئنيحنوكيالهنأل،ىرخأقرط



امم،كلذوحنبوأ،رخأثيداحأتامومعبدضتعيوأ،رخآيباحصنعىنعملاىوري

ةبتكمةعبط٥٦صثيثحلاثعابلا)لمأتف.ابيرغاذاشنوكينأنعهانعمهبجرخي

نمىورينأو):يذمرتلالوقريسفتلهللاهظفحدعسلاخيشلاضرعتدقو.(ةنسلا

:نيرمأدحألمتحياذهنأبلاقو،(هجوريغ

.هجوريغنمهظفلىورينأامإ*

تاذلنوكتدقةيوقتلانأل،برقألاوهوهجوريغنمهانعمىورينأامإو*

كلذىلعلديو،(هريغلنسحلايفكلذنوكيامابلاغو)هانعملنوكتدقوربخلا

لوألاثيدحلاىنعمبثيداحأركذيو،نالفونالفنعبابلايفو:يذمرتلالوق

سفنبثيداحألاهذهنوكتالو،لوألاثيدحلااهلوحرودييتلاةلأسملابقلعتتوأ

هيلإبهذامديؤييناثلاريسفتلاهحيجرتبهللاهظفحخيشلاو.لوألاثيدحلاظفل

.مدقتاميفركاشدمحأخيشلا

نأيفكيالفثلاثلاويناثلانيطرشلانيبهقيرفتبيذمرتلاعينصىلعءاملعلاىنثأدقو

قرطلاهذهتناكامبرفهريغلنسحلاةجردلعفتريىتحهجونمرثكأنمثيدحلادري

ىوقتتالفةعباتمللحلصتاليهف(بذكلابنيمهتماقاورنوكينأك)ةلولعمةددعتملا

يلعثيدحىلعهمكحيذمرتلاعينصاهحضتييتلاةلثمألانمو.اهىوقتيالو

دقف(جرخينألبقائيشلكأينأوايشامديعلاىلإجرخينأةنسلانم):هنعهللايضر

ولخيالدهاوشهلنكلفعضهدانسايفونسحثيدحلاقو(٥٣٠)يذمرتلاهاور

بيسملانبديعسلسرموعفاريبأويظرقلادعسثيدحنمفعضنماهنملك

عبتتملاو.ينابلألاهنسحدقونسحثيدحلافهلكاذهعومجمبويرهزلالسارمو

يفلهاستلاضعبكانهنأهلحضتيهعماجيفيذمرتلاعينصيفءاملعلالاوقأل

نسحمك:لوقييذلاةيحدنبامهنموثيداحألاضعبليذمرتلانيسحتوحيحصت

دمتعيال:يبهذلاظفاحلالاقو.ةيهاوديناسأوةعوضومثيداحأنميذمرتلا

رثكأ،هللاهمحرلبقمخيشلالوقيامك،يذمرتلاو،يذمرتلاحيحصتىلعءاملعلا

نبورمعنبهللادبعنبريثكةمجرتيفلاقيبهذلاظفاحلاف،نابحنبانمًالهاست

،هثيدحححصفيذمرتلاامأو:((مهطورشىلعنوملسملا)):ثيدحركذدقوفوع



مامإلانعهللادبعنبريثكةمجرتيفركذهنأل،هحيحصتىلعءاملعلادمتعيالاذهلو

هبذكلاناكرأنمنكرهنأ:امهلوقدواديبأويعفاشلا

هيلعهللاىلصيبنلانأوهواثيدحهتمجرتيفركذدقو:نامينبىجيةمجرتيفلاقو

،ليللايفنفدوليللابنورفحيمهاذإفبهذو،ةربقملايفًارانىأرملسوهلآىلعو

تانيسحتبلاغةقفاحملادنعف،ءافعضةثالثهدنسيفو،يذمرتلاهنسح:يبهذلالاق

وهامك،ىرخأةلدألليللايفزئاجنفدلانأركذلابريدجو،فاعضيذمرتلا

.مولعم

ماكحأيفروبقلادنعةءارقلايفرمعنباثيدحىلعهقيلعتضرعميفينابلألالاقو

:جالـجللانبءالعلانبنمحرلادبعوهوثيدحلاةاوردحأىلعملكتامنيحزئانجلا

املنيسحتلايفهلهاستعميذمرتلانأ"نمحرلادبعةلاهجنم"انركذامديؤياممو

ماكحأ).هنسحيملوهنعتكسهريغهدنعهلسيلو(١٢٨/٢)رخآاثيدحهلجرخأ

نأىلعهللاهظفحدعسلاهللادبعخيشلاهبندقو.(فراعملاةبتكم٢٤٤صزئانجلا

ىلعةلثمألاضعبركذوةلعهبوأفعضهبيذلاثيدحلاوهيذمرتلادنعنسحلا

:اهنمواذه

.(لصتملابسيلهدانسإونسحثيدح):هيفلاقودجسملالوخدثيدح*

ثيدح):هيفلاقوةشئاعنعقاحسإنبرمعنعلالهيبأنبديعسثيدح«و

.(ةشئاعنمعمسيملرمعنأللصتمريغهدانسإونسح

نسحثيداح):هيفلاقونارمعنعنسحلانعيرصبلاةمثيخثيدح*

.(كاذبسيلهدانسإو

هيفسمتلياقيرطكلسنم):ةريرهيبأنعحلاصيبأنعشمعألاثيدح*

نأركذهنألحيحصنسحلقيملهنأتكنلايفظفاحلالقنونسحثيدح(املع

.يذمرتلاخسنيفةدوجومريغةدايزلاهذهوحلاصيبأنعهسلدشمعألا



دهعميفةداملاذاتسأوهو،ناردبروتكدلاىعدي)نييرصملانيثحابلادحأعبتتدقو

:هلوقبيذمرتلااهيلعمكحيتلاثيداحألا،(ةرهاقلايفثيدحلاونآرقلامولع

.اثيدح٣١6اهدجوف،"نسح"

هبدصقي(بيرغنسح)حلطصمنأءاملعلاضعبلاقدقف:بيرغنسح.

ةبارغهيفدنسلانكل،ةبارغلاوذوذشلانمميلسثيدحلانمنأيذمرتلا

الثمةباحصلاضعبهبلمعدقنوكينأنتملاذوذشهبلوزياممو.لاكشإو

دقو،(ملعلالهأدنعهيلعلمعلاوالثملوقيفكلذىلإيذمرتلاأجلياماريثكو)

،"بيرغلانسحلا"ميدقتىلإ،بيهرتلاوبيغرتلاةمدقميفهللاهمحرينابلألالام

بيرغنسح)يذمرتلالوقنيبقرفنمكانهو.رظناذهيفو،"نسحلا"ىلع

:اولاقف(هجولااذهنمالإهفرعنالبيرغنسح)هلوقو(هجولااذهنم

دقفةيبسنلاةبارغلاانهةبارغلابيذمرتلاينعي:(هجولااذهنمبيرغنسح)*

اذهنمابيرغنوكيفدحاوقيرطنمالإهاوريذلايباحصلانعثيدحلادريال

هذـهةقلطملاةبارغلاتلازفىرخأقرطنمنيرخآةباحصنعدروهنكلوهجولا

وهف).رخآقيرطنميباحصلااذهنعدريملهنألةيبسنلاةبارغلالزتملوقرطلا

(نتملاالدانسإلابيرغ

هتبارغىلعهنمديكأتاذهف:(هجولااذهنمالإهفرعنالبيرغنسح)امأو*

جاتحيالهنألهتاذلنسحلالوقلااذهينعييذمرتلانأءاملعلاضعبلاقوةقلطملا

وهاذهورخآقيرطنمهدورونودبنسحوهفنسحلاىلإيقتريلرخآقيرطىلإ

(نتملاودانسإلابيرغوهف).هتاذلنسحلا

ثيدحلاكلذاوورةباحصلاءالؤهنأينعيال:نالفونالفنعبابلايفو:هلوق.

.بابلاكلذيفاهداريإحصيىرخأثيداحأدوجودصقيامنإ،هظفلبنيعملا

يذمرتلاهاوراميأرلااذهديؤتيتلاةلثمألانمو(١٩٣صةنسلاةيجح)

نعةعيبرنبرماعنبهللادبعنعهللاديبعنبمصاعنعةبعشقيرطنمهنسحو

هيلعهللاىلصهللالوسرلاقفنيلعنىلعتجوزتةرازفينبنمةأرمانأهيبأ



لاقثيحزاجأف،معن:تلاق؟نيلعنبكلاموكسفننمتيضرأ:ملسو

."(دردحيبأوةشئاعوةريرهيبأورمعنعبابلايفو":هبقعيذمرتلا

فالـتخي،هدنعةحصلاديفيف(نسحأوبابلايفءيشحصأاذه)حلطصمامأو.

بابلااذهيفءيشحصأ)وأ(نالفثيدحبابلااذهيفءيشنسحأ):هلوق

يفتدرويتلاتايورملانيبنمحيجرتلاقلطمالإديفيالذإ،(نالفثيدح

ثيح،ءارقتسالاب(يرابيلملاةزمح/روتكدلايأ)يلنيبتاماذهو،بابلا

اميف(حلصأونسحأنالفثيدح)حلطصمهننسيفيذمرتلامامإلامدختسي

ةدافإيفدكآنوكيبكرملاحلطصملااذهنإفهيلعو.ملسمويراخبلاهححص

.ملعأهللاو.(حيحصنسح):داتعملاهلوقنمةحصلا

مهلاوقأوءاملعلانيبفالخلارثكأهيفعقويذلاحلطصملاوهو:حيحصنسح.

:ةيلاتلالاوقألايفصخلتت

ىلعأثيدحلانوكياذهىلعونسحرخآلاوحيحصامهدحأنيدانسإبدروهنأ*

ىلعكردتسادقو.طقف"حيحص"يذمرتلاهيفلاقيذلاثيدحلانمةجرد

نسح)هلوقبثيداحألاضعبىلعهمكحيفيذمرتلالوقبيأرلااذهباحصأ

دـحاودنسالإهلسيلانهثيدحلاف(هجولااذهنمالإهفرعنالبيرغحيحص

يذمرتلامكحهتلثمأنمو.اعمةحصلاونسحلابيذمرتلاهفصوكلذعموطقف

:هلوقبملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةثعببيعارللبئذلارابخإثيدحىلع

."لاضفلانبمساقلاثيدحنمالإهفرعنالبيرغحيحصنسحثيدحاذهو"

اذهو":يذمرتلالوقنأىلعدكؤيهللاهظفحهيقفلانمحرلادبعخيشلانكلو

دورومدعينعيال،"هجولااذهنمالإهفرعنالبيرغحيحصنسحثيدح

اذهنمالإحيحصقيرطنمهفرعيالهنأينعيهنكلوىرخأقرطنمثيدحلا

اذهنأمامإلااذههركذامريغرخآاقيرطدجيامدنعضعبلامهفيدقف،قيرطلا

تكنلايفةلأسملاهذهىلعرجحنباظفاحلاهبندقو،هيلعكردتسيو،هتافدق

تاكنلايفرجحنباظفاحلالاق:كلذبةمئألادوصقمنيبوحالصلانباىلع

أدبملاجيرجنباثيدحيذمرتلاجرخأاملو:(٧٢٣–٧٢١/٢)حالصلانباىلع



نع،رفاسلايبأنبةديبعيبأنعهعماجنم((تاوعدلاباتك))يفهركذب

الإليهاسثيدحنمهفرعنالبيرغاحيحصنسحثيدحاذه:لاقجاجح

اذهريغنمليهسثيدحنمهانفرعدقوًاضيأبقعتموهو.ىهتناهجولااذهنم

انثيدقاولاقيرطنمينطقرادلادارفأنمًاجرخمتايعلخلايفهانيورفهجولا

ركذلاباتكيفهانيورو.هبليهسنعامالكلالبنبناميلسورمعنبامصاع

.هبليهسانث.شايعنبليعامسإانث.رامعنبماشهانث:لاقيابرفلارفعجل

يبأنبدمحمينثدح:لاقبهونباقيرطنميناربطلل((ءاعدلا))يفهانيورو

اسمرخف*عتىلارجح
*ال..تالهه

هلعلف.يذمرتلاهجرخأيذلاهجولااذهريغنمليهسنعهوورةعبرأءالؤهف

اهنمدحاوولخيالةروكذملاقرطلانأل،ةيوققيرطنمهفرعينوكينأىفنامنإ

.لاةمنه

.ثيدحلاكورنمىدلقاولاف:ىلوألاامأ
هه

حراصولو.نييماشلانعهتياورريغيففعضمشايعنبليعامسإف:ةيناثلاامأو

.ثيدحتلاب

ًاضيأفيعضهنكل،ًايندمناكنإوديمحيبأنبدمحمف:ةثلاثلاامأو

لاقف،ليهسنعقيرطلاكلتدرفتنمهبمكحامىلإمتاحوبأيذمرتلاقبسدقو

هللاىلصيبنلانعثيدحلااذهىورملعأال)):للعلايفهنعهنباهاكحاميف:

ليعامسإةياورامأو:لاق.هنعهللايضرةريرهيبأقيرطنمىشيفملسوهيلع

ابأنأكف.((ةريسيثيداحأليعامسإهنعىورامنإ؟يهاميردأامف،شايعنب

،هرمعرخآيفريغترامعنبماشهنأل،هبثدحليعامسإنوكينأدعبتسامتاح

قيرطهيبأقالطإىلعمتاحيبأنبادروأنكلو،هيفطلخامماذهنأىأرهلعلف

ححصيملهنأك:هلوقبهنعرذتعامث،اهانمدقيتلاةريرهيبأنعيريقملاديعس

يفذخأتالةلولعملاقيرطلانأكف)يربقملانعورمعيبأنبنمحرلادبعةياور

قرطلايفنهبنودصقيو،يفنلانوقلطيدقمهأىلعكلدياذهو(رابتعإلا



قفوملاهللاوةفيعضلاقرطلاكلذعممهقالطإىلعدروينأيغبنيالف،ةحيحصلا

.ىهتنا.

نأينعي"حيحصنسح"حلطصمنأىلإهللاهظفحدعسلاهللادبعخيشلاريشيو

اذـهلالاثمهللاهظفحخيشلاقاسوهدنعاتباثناكنإوحيحصلانودثيدحلااذه

مثحيحصنسحهنعلاقوةريرهيبأنعيربقملانعنالجعنبدمحمثيدحوهو

ثيدحاذه:هنعلاقوةريرهيبأنعيربقملانعبئذيبأنباقيرطنمهقاس

.لوألانمحصأوهوحيحص

دقضعبلانأىلع(١٢٢-١٨١ص)ةنزاوملايفيرابيلملاةزمحخيشلاهبندقو

نمزنعةرخأتمةبيرغقرطبهجولااذهنمفرعيالاولاقاذإظافحلاىلعكردتسي

.كلذلةلثمأركذومامإلااذه

قراطنمثيدحلادوروعمحلطصملااذهيذمرتلااهيفمدختسايتلاةلثمألانمو

رخآيفيذمرتلالاقثيح"نيملسملانم":كلامةدايزورطفلاةاكزثيدحىرخأ

تناكاذإحصيامنإو.ثيدحلايفنوكتةدايزلبرغتسيامنإثيدحبرو:للعلا

:لاقمثثيدحلاركذفـسنأنبكلامىوراملثمهظفحىلعدمتعينممةدايزلا

ريغورمعنبهللاديبعوبويأىورو،"نيملسملانم"ثيدحلااذهيفكلامدازو

."نيملسملانم"هيفاوركذيملورمعنبانععفاننعثيدحلااذهةمئألانمدحاو

مالكىهتنا.هظفحىلعدمتعيالنممكلامةياورلثمعفاننعمهضعبىوردقو

اموعفاننعنامثعنبكاحضلاقيرطنمملسمهاورامتاعباتملاهذهنمويذمرتلا

يفيقارعلالاقو.هيبأنععفاننبرمعقيرطنميئاسنلاودوادوبأويراخبلاهاور

امنإو،كلامنعاقلطمدرفتلاركذيملهنأب،يذمرتلانعاعفادمةمدقملاىلعهحرش

."كلامكظافحلاتسيلاهنكلوكلاملتاعباتمكانهف"كلامكظفاحلادرفتبهديق

هلوقبهعماجثيداحأضعبىلعهللاهمحريذمرتلامكح،اضيأيأرلااذهىلعدريو

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،بيرغحيحصنسحثيدحاذه:



تقبسىتامحرنإهشرعقوفهدنعبتكقلخلاىضقاملهللانإ):ثيدح-

هللالوسرانيلعجرخ:لاقهنأ،امهنعهللايضرورمعنبهللادبعثيدح.1

؟ناباتكلاناذهامنوردتله:لاقف،ناباتكهدييفو،ملسوهيلعهللاىلص

اذه:ىنميلاهدييفيذلللاق.هللالوسرايانربختنأالإال:انلق:لاق،

مثمهلئابقومهئابآءامسأوةنجلالهأءامسأبىلاعتوكرابتنيملاعلابرنمباتك

باتكاذه:هراسييفيذلللاقمث.ادبأصقنيالومهيفدازيالفمهيلعلمجأ

مهيفدازيالفمهرخآىلعلمجأمثمهلئابقومهئابآءامسأومهئامسأبرانلالهأ

.قباسلامكحلاسفنبيذمرتلاهيلعمكحثيح.ثيدحلا،ادبأصقنيالو

.مكحلاسفنباضيأهيلعمكحثيح،(افيقثدهامهللا):ثيدح-

ىكحكلذعمو،اعمةحصلاونسحلابثيداحألاهذههللاهمحريذمرتلافصودقف

ملهللاهامحريذمرتلانأ،اذهىلعدريدق،نكلو،بيرغ:هلوقبدرفتلاهللاهمحر

انهةبارغلالعلف،هجولااذهنمالإهفرعنالبيرغ:لقيملف،ةقلطملاةبارغلابمكحي

.ملعأهللاو،رخآقيرطنمثيدحلادوروعنمتال،ةيبسن

اذهىلعكردتساو،حالصلانبايأروهو،ادانسإحيحصوانتمنسحهنأ*

يذمرتلادروأدقوثيداحألاىلعمكحلايفربتعمريغناملانسحنأبلوقلا

نكمينكلوةحصلاونسحلاباهيلعمكحواذهوحنودودحلاوديعولايفثيداحأ

نمثيدحلانمنوكينأهنممزليالنتملانسحنأبضارتعإلااذهىلعدرلا

فيرعتلااذهدقتنانممو،ثيدحلاعاونألكلمشينايبلانسحفدعولاثيداحأ

فصوينأ،اذهنممزليهنأبلاقثيح،حارتقإلايفديعلاقيقدنباظفاحلا،



ظفاحلادردقو،ةلزجهظافلأتناكاذإ،نسحلابعوضوملاولبفيعضلاثيدحلا

،حالصلانباهركذيذلا،ىنعملااذهنأبهلوقب،ديعلاقيقدنباىلعيقارعلا

دبعنباظفاحلا،همادختسانمرثكأنممو،ملعلالهأضعبمالكيفدجودق

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،ربلا

ربلادبعنباهدروأثيح،(...هملعتنإفملعلااوملعت):ذاعمثيدح-

هنأمغر،اداجنسحثيدحاذه:هنعلاقو،ملعلانايبعماجيف

ىناعامنإو،يحالطصإلانسحلاانهدصقيمل،ربلادبعنباف،عوضوم

.ظفللانسح

ضعبقيرطنم،كلامنعاثيدح،ديهمتلايفربلادبعنباىور-

ةيحانلانمدودرمثيدحلانأمغرو،هللاالإهلإاللضفيف،ءافعضلا

ىجرت،ادجنسحثيدحاذه:هنعلاقربلادبعنبانأالإ،ةيدانسإلا

.هتكرب

اهانعمبةحلاصلايناعيةحصلاظفلوثيدحلابلمعلاينعينسحلاظفلنأ«و

:لاقثيحةزمحقازرلادبعدمحمخيشلايأرلااذهىنبتنممو.يحالطصالا

هنعدرفنيوهعماجيف،حيحصلانممعأيذمرتلارظنيفنسحلانأرهظييذلاو

لمعلاهيلعو):هلثميفكلاملوقييذلا،هبلومعملالوبقملاىنعميفهنأو،

يذمرتلاهيمسيبابسألانمببسلهبلمعيملواحيحصناكامو(اندلبب

هيلعسيلو":هبقعلوقيوهئطوميفكلامهيورياملثموهوطقف"احيحص"

نماهديأاموثيداحألانيبهباتكيفعمجينأيذمرتلاضرغناكو."لمعلا

ةديؤملاثيداحألاهذهيمسيف.مهدعبنموةباحصلانمةلضافلانورقلالمع

اللمعبديأتتملامو،ةحصلاةجردنعتلزنوأتحصءاوس،اناسحلمعلاب

يلعثيدحيفيذمرتلالوقيأرلااذهديؤيو.تحصنإونسحلاباهفصي

(جرخينألبقائيشلكأينأوايشامديعلاىلإجرخينأةنسلانم):هنعهللايضر

جرخينأنوبحتسيملعلالهأرثكأدنعثيدحلااذهىلعلمعلاونسحثيدح:
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نمةفصةياكحوهامنإو،هدروأثيدحلالوبقبهلةقالعالفقولاف،فوقوم

.هفقويهو،نتملاتافص

لبنسحثيدحاذه:لوقييذمرتلانأكف،ةدايزونسحثيدحلااذهنأ*

دقف،ايلعلاةبترملازرحأنمنأل،سكعالو،نسححيحصلكف،حيحص

.ديعلاقيقدنباظفاحلايأراذهو،سكعالو،ايندلاةبترملاكشالبزرحأ

يفددرتلابلاقنميأرو،ديناسألاددعتبلاقنميأرنيب،ظفاحلاعمجدقو«و

نسحهنأب،يذمرتلاهيلعمكحييذلاثيدحلانأب،لاقف،ثيدحلاىلعمكحلا

:امإ،حيحص

ىلعيذمرتلالوقلمحي،ةلاحلاهذهيفف،دحاودانسإهلنوكينأ-

،احيحصوأانسحثيدحلانوكيف،ثيدحلاىلعمكحلايفددرتلا

اذهيوارلاحيفةمئألافالتخاةلاحلاهذهيفيكحييذمرتلانأكف

،حيحصهنأبثيدحلاىلعمكحيس،يوارلااذهقثونمف،ثيدحلا

يوارفاصوأنم،كلذىلإاموأ،قودصنأبهيلعمكحنمو

هثيدحىلعمكحيس،ةلادعلامامتعمطبضلاةفخبرعشتيتلا،نسحلا

.نسحلاب

رابتعابانسحثيدحلااذهنوكيف،دانسإنمرثكأهلنوكينأامإو-

.رخآدانسإرابتعاباحيحص،دانسإ

ديعلاقيقدنبايأربذخأامنإو،تكنلايفهبذخأيملو،ةهزنلايفظفاحلايأراذهو

.هركذقباسلا

:اهزربأنم،ظفاحلايأرىلعدودرةدعكانهو

نأبانلقاذإف،ملعلالهأنمهقبسنمماكحألالقانسيلودهتجميذمرتلانأ-

نأينعياذهف،ثيدحلايوارلاحيفهقبسنمفالخلقنييذمرتلا

ىلعمكحيملو،اهمظعمةاورلاحيففلتخمثيداحأجرخدق،يذمرتلا

.عقاولافالخاذهو،دهتجمدقانكهباتكثيداحأ



حيحصنسح:هلوقب،قيثوتلاتاجردىلعأيفاهاورثيداحأىلعمكحهنأ

يأف،امهنعهللايضررمعنبانععفاننعكلامةلسلسثيداحأضعبك،

ىلعةمئألاعمجأدقو،يذمرتلاهيكحيةلسلسلاهذهةاورلاحيففالخ

.؟مهقيثوت

ةاورلاحيفءاملعلافلتخاله:وهو،عضوملااذهيفمهملاؤسدريو

ةياكحوهيذمرتلالوقنأبلاقيىتح،طقفدحاودنساهليتلاثيداحألا

عقاولانأل:لاحلاةعيبطب،باوجلاو؟حيحصتلاوأنيسحتلايفمهفالخل

.دانسإنمرثكأاهلثيداحأةاوريفمهفالخرهظي

ركذيف،دجواماذإ،احيرصفالخلايكحيهدجي،يذمرتلاعينصىلإرظانلاو

يفداهتجممامإكاهنيبحجريمث،هيففلتخملايوارلايفملعلالهألاوقأ

.؟فالخلاةياكحيفةضماغلاةقيرطلاهذهىلإأجليملف،هماكحأ

هنأمأ،طقفةحصلاونسحلانيبرصحنيفالخلالهوهو،رخآلاؤسدريو

يذمرتلالقيململف،فعضلاونسحلاو،فعضلاوةحصلانيبفالخلالمشي

.؟فيعضحيحصوأ،فيعضنسح:

ثيدحلاديناسأضعبنأىلع،حيحصنسح:يذمرتلالوقلمحيفيكمث

نأهباتكيفهدروييذلانسحلايفطرتشادقوهو،ةحيحصىرخألاوةنسح

ىلعاهنمةياورلكو،تاياورعومجمهدنعنسحلاف،دنسنمرثكأهلنوكي

.؟ةحصلانعكيهاننسحلابفصوتنأقحتستالةدح

همظنضعبلانأىلإ،هللاهظفحقراطخيشلاهبن،رخآباوجكانهو*

ةيفلألالصأنمركاشدمحأخيشلاهلعجدقو،يطويسلاةيفلأيفهلخدأو

:وهو

.هريغلحيحصهتاذلنسحثيدحلااذهنأينعييذمرتلانأ-

انهحبصأف،بابلااذهيفامحصأوهتقولاسفنيفو،نسحهنأوأ-

.ةيحالطصإلاةحصلااهنممهفيالو،لضفأوىوقأىنعمب



Oديناسألاددعتبلاقنمىلعدريام،لوألايأرلاىلعدريو،

.؟طقفدحاودانسإثيدحللناكنإفيكف

Cيفامحصأىلإريشي،يذمرتلانأب،يناثلايأرلاىلعدريو

ثيح،ةلاحلاهذهيفصاخحالطصاهلولب،ةحارصبابلا

اذـهلهئجلييذلاامف،بابلايفامحصأاذهو:لوقي

.؟بابلايفامحصأىلإةراشإلايفضماغلابولسألا

نأبلئاقلالوقلاىلعدردق،هللاهظفحقراطخيشلانأركذلابريدجو

:امهو،نيدربةيفلألالصأنميهلوقلااذهركذتيتلاتايبألا

هباسنيملو،دحأنعبيردتلايفباوجلااذهركذيمليطويسلانأ-

باوجلااذهباجأيروفكرابملاميحرلادبعنبنمحرلادبعخيشلانأ-

يأرناكولو،هسفنلهبسنو،يذمرتلاحرشيذوحألاةفحتيف

.هيلإهبسنل،يطويسلا

يفهركذيذلا،بجرنباظفاحلايأرىلإ،هللاهظفحقراطخيشلاقرطتمث*

نأل،ءارآلالضفأنمهنأب،هللاهظفحخيشلاهفصوو،يذمرتلاللعحرش

الأ):وهو،نسحلايفيذمرتلاحالطصاىلعهباوجىنب،بجرنباظفاحلا

نسحلاف،(هجونمرثكأنمدرينأواذاشنوكيالأوبذكلابامهتمهيوارنوكي

،اهنيعبةياورسيلو،كلذركذقبسامك،تاياورعومجموه،يذمرتلادنع

امهدحأنيدانسإبدروهنأ،حيحصنسح:ىنعمنأبلاقنمكلذىلإبهذامك

هدمتعايذلاوه،يذمرتلادنعنسحلافيرعتنإلب،نسحرخآلاوحيحص

هجونمرثكأنمدرينأهلطرتشييذلا،هريغلنسحلافيرعتيف،حالصلانبا

ضعببهللاهمحربجرنباظفاحلايأرىلإهللاهظفحهللاضوعنبقراطخيشلادهمو

:اهزربأنم،تامدقملا



ىناعمنعربعيفصولااذهنأ،بجرنبامالكىضتقمنأ-

البنايحالطصإلانسحلاوأةحصلابمكحلاعمعمتجينأنكمي

.لاكشإ

نيعمىنعملفصووهلب،يذمرتلادنعامكحسيلنسحلانأ-

اذهىلعو،كلذركذمدقتامك،هنتموأثيدحلادنسيف

،ةيحالطصإلاةيحانلانمفيعضثيدحنعلاقينأحصي

دعسلاخيشلاهيلعدكأاماذهو،نسحهنأب،لاثملاليبسىلع

فصوقلطيدق،هللاهمحريذمرتلانأبلاقامدنع،هللاهظفح

ةلثمأركذو،فيعضلاثيدحلاىلعنسحلا(مكحلوقنالو)

.دمحلاهللواهعضوميفاهركذقبسكلذىلع

فيرعتىلعقيلعتلانمدبال،هللاهمحربجرنباظفاحلايأرركذيفعورشلالبقو

طورش٣هلطرتشاهنأقبسو،هركذقبسدقو،نسحلاثيدحللهللاهمحريذمرتلا

:يهو،

:بذكلابامهتمسيليوارلانوكينأ:الوأ

،افيعضيوارلااذهنوكينأدبالهنأ،طرشلااذهينعيله،مهملاؤسزربيانهو

نباظفاحلاهيلإبهذاماذهو،بذكلابهماهتادحىلإلصيال،لمتحمهفعضنكلو

ةقثناكاءاوس،بذكلابمهتيملنملكلمشيفصولااذهنأمأ،هللاهمحررجح

،هللاهامحربجرنباظفاحلاهيلإبهذاماذهو،المتحمافعضافيعضوأاقودصوأ

.هللاءاشنإيتأيسامك،حيحصنسح:هللاهمحريذمرتلالوقلهريسفتهيلعىنبو

:اذاشنوكيالأ:ايناث

اذهو،بجرنباوةيميتنباكلذررقامك،حيحصلاثيدحللافلاخمنوكيالأىنعمب

،يذمرتلادنعانسحنوكينأقحتسيال،ررقتملاحيحصللفلاخملاثيدحلانأينعي

.يوارلاكلذءاطخأةلمجنمذئنيحدعيهنأل،اقودصوأةقثهيوارناكولىتح

:هجوريغنمىورينأ:اثلاث



وأافوقومنوكيدقلب،اعوفرمهجولاكلذنوكينأطرتشيالهنأروهمجلابهذ

،فوقوملابلسرمللهللاهمحريعفاشلاةيوقت،ريبكدحىلإهبشياذهلعلو،اعوطقم

تلاقامنيب،هللاهمحردمحأمالكيفاضيأرهظيو،هبلمعلاىلعملعلالهأعامجإبوأ

رهاظنأكشالو،نورخأتملاهيلعاماذهو،اعوفرمنوكينأدبالهنأب،ةليلقةلق

تاكنلاركذ،هللاهمحرظفاحلانأىتح،لوألايأرلاديؤيهعماجيفيذمرتلاعينص

يواقملاهجولاكلذنوكيالأطرتشينكلو،عامجإلابىوقتيفيعضلاثيدحلانأ

ىلعةباحصلاروهمجنوكينأك،اذاشناكولف،كلذىلإهيبنتلاقبسامك،اذاش

زربأنمو،ةياورلانمذاشلايوقياللوقلانمذاشلاف،هبدتعيالذئنيحف،هفالخ

:كلذىلعةلثمألا

ميهاربإهنباىلعلصيململسوهيلعهللاىلصهنأ،هللاهمحردواديبأثيدح.1

لصولب،اديدشاراكناهللاهمحردمحأهركنأثيدحلااذهف،هنعهللايضر

دقو،ثيدحلااذهببسب،هللاهمحرقاحسإنبدمحمفعضهنأىلإرمألا

ميهاربإىلعىلصملسوهيلعهللاىلصهنأىلعلدت،ىرخأثيداحأتءاج

كلذمغرو،ةلسرمثيداحأيهو،امومعلفطلاىلعو،هنعهللايضر

،هللاهامحرقاحسإنباثيدحىلع،ننسلاملاعميفهللاهمحريباطخلااهمدق

هنعهللايضرميهاربإةمجرتيف،هللاهمحرربلادبعنباركذو،دنسمهنأمغر

هللايضرةباحصلاروهمجهيلععمجأرمألفطلاىلعةالصلانأ،باعيتسإلايف

حلصيالذاشهلوقف،هنعهللايضربدنجنبةرمسالإفلاخيملو،مهنع

.فيعضلادنسملاقاحسإنباثيدحةيوقتل

فيعضثيدحوهف،ةثالثلادجاسملايفالإفاكتعإلانعيهنلاثيدح-

روصنمنبديعسدنعثيدحلاتاياورضعبيفعقوو،هفقووهعفريففلتخا

،ةعامجدجسم:لاقوأ،ةثالثلادجاسملايفالإفاكتعإال:ظفلهللاهمحر

ةفيذحللوقكانهو،هبجاجتحإلامدعديؤيامماذهو،كشلاىلعاذكه

،ةثالثلادجاسملايفالإفاكتعإلامدعديؤينيعباتلاضعبوهنعهللايضر

.فيعضلاثيدحلااذهةيوقتلحلصيالفيعضذاشلوقهنكلو



نأ،هللاهمحريطويسلاةيفلألهحرشيف،هللاهظفحهللاضوعنبقراطخيشلاهبنيو

نماوشحراركتلاناكلالإو،نيفلتخمنيينعمهبينعي،حيحصنسح:يذمرتلالوق

هنأينعياذهو،حيحصلاحلطصمحرشيمل،هللاهمحريذمرتلانأظحالملاو،لوقلا

دنعنسحلاليزنتنكميله:لاؤسلاو،هفيرعتيفهرصاعنموهقبسنمقفاوي

نسحلاوةحصلايفصونيبيذمرتلااهيفعمجيتلاعضاوملاكلتىلعهللاهمحريذمرتلا

دق،اهاضرتفنتاضارتفإنمال،همالكنممامإلاحلطصممهفننألصألانأل،

.ةئطاخوأةحيحصنوكت

نابسحلايفلوألايذمرتلاطرشىلإقبسامك،انرظناذإ،كلذنكميهنأباوجلاو

امكدحلااذهيفلخديهيلعو،بذكلابامهتمهيوارنوكيالأطرتشاثيح،هدنع

ناسحفصوقالطإنإفاذلو،المتحمافعضفيعضلاوقودصلاوةقثلا،قبس

دنعةحصلافصوقحتسيف،ةقثلاهيوريدقثيدحلانأل،هيفلاكشإالحيحص

نمهتمالسو،هجوريغنمهدورو،كلذىلإفيضأاذإف،هريغوهللاهمحريذمرتلا

نبامالكةصالخهذهو،طقفيذمرتلادنعنسحلافصوقحتسيهنإف،ذوذشلا

ريغنمتأيمليذلا،بيرغلاوأدرفلاحيحصلانأاذهنممهفيو،هللاهمحربجر

فيرعتىلعامأو،طقفاحيحصنوكيامنإو،يذمرتلادنعانسحنوكيال،هجو

رصتقي،لوألايذمرتلاطرشنأبلاقهنأل،رمألااذهوفصيالف،هللاهمحرظفاحلا

.هتاذلنسحلاوأحيحصلايوارلمشيالو،المتحمافعضفيعضلاىلعطقف

قرطددعتل،طقفحيحصنمىلعأ،حيحصنسح:نوكي،فيرعتلااذهىلعو

ةحصلاطورشعامتجامغر،دحاوهجونمالإدريمليذلا،يناثلافالخ،لوألا

بتارمىلعأيفثيداحأىلعمكحيهدجي،هللاهمحريذمرتلاعينصلمأتنمو،هيف

ناكنإو،نيحيحصلايفجرخماهنماريثكنإلب،حيحصنسح:هلوقب،ةحصلا

.هطرشلهتفلاخملال،هداهتجإأطخلعجاراذهنكلو،انايحأءيطخييذمرتلا

امأو،ةياورللفصوذوذشلانأىلإ،هللاهظفحهللاضوعقراطخيشلاهبنيو

دقو،اذاشنوكيف،هيفءيطخياثيدحةقثلايوريدقف،يوارللفصووهففعضلا

،ذوذشلانماملاساحيحصنوكيف،هيفبيصياثيدحالمتحمافعضفيعضلايوري



نكلو،هجوريغنميوراذإ،ثيدحلانمبرضلااذهنسحيهللاهمحريذمرتلاو

الهنأل،العبطلابباوجلا؟ثيدحلااذهىلعحيحصلافصوقالطإحصيله

اذهىلعقلطيهنأل،اذهديؤيهللاهمحريذمرتلاعينصرهاظو،ةحصلاةبترمليقتري

.هللاهمحربجرنباظفاحلايأرديؤيامماذهو،(طقف)نسح:ظفلبرضلا

ال،نيسحلابثيدحللهللاهمحريذمرتلافصونأىلإهللاهظفحقراطخيشلاهبنيو

دصقامنإو،يحالطصإلانسحلاهبدصقيملقبسامك،هنأل،ةحصلافصومحازي

الاف،ضيبأليوطنالفكلوقكوهف،كلذركذقبسامك،ةياورلايفصاخىنعم

زئاجريغاذهف،ريصقليوطنالف،كلوقفالخ،نيفصولانيذهنيبضراعت

ةحلاصلانيبضراعتالف،فوقومحيحصثيدحاذهكلوقكو،نيفصولاضراعتل

يفصوضراعتلزئاجريغاذهف،فيعضحيحصثيدحاذهكلوقفالخ،فقولاو

الف،عوضومنسحثيدحاذه:كلوقكو،امهعامتجاليحتسيففعضلاوةحصلا

فالخ،ثيدحلاىلعمكحلا،عضولابو،يظفللانسحلا،نسحلابتدرأاذإلاكشإ

،عنتمماذهف،توبثلاةهجنمثيدحلاىلعمكحلانيظفللاالكبلئاقلادصقاذإام

عقيلاكشإلاامنإو،هجولااذهىلع،حيحصنسح:فصوقالطإيفلاكشإالف

.عنتمماذهف،توبثلايهو،ةدحاوةهجنمنسحلاوةحصلابثيدحلافصواذإ

يفدجوىنعم،نسحلابدصقييذمرتلانأىلإ،هللاهظفحقراطخيشلاليميو

دبعدمحمخيشلامالكنم،كلذركذقبسامك،هبلمعلاوهوالأ،ثيدحلا

،هللاهمحردمحأك،ءاملعلاضعبمالكيفىنعملااذهدجودقو،هللاهمحرةزمحقازرلا

يفكلذىلعصنهللاهمحريذمرتلانإلب،لمعلاهيلعوفيعض:انايحألوقييذلا

.اهبلومعماهلكباتكلااذهثيداحأو:لاقف،هعماجرخآيفللعلاباتك

،هبلومعمريغحيحصو،هبلومعمحيحص:نيمسقىلإمسقنيحيحصلافهيلعو

مث،مالسإلالوأيفةصخرءاملانمءاملاناك:هللايضريبأثيدحك،خوسنملاوهو

.هبلومعمريغهنأل،يذمرتلادنعانسحنوكيالثيدحلااذهف،لسغلابرمأ

لامعألاامنإ:ثيدحبةقلعتم،ادجةمهمةلأسمىلإ،هللاهظفحقراطخيشلاهبنيو

نمالإحصيملهنأل،هظفلةهجنم،ةقلطمةبارغبيرغثيدحوهف،...تاينلاب



دحىلإلصيلب،ابيرغسيلوهف،هانعمةهجنمامأو،هنعهللايضررمعقيرط

.هدهاوشةرثكل،يونعملارتاوتلا

،امهتمنكيملنإو،هثيدحبربتعيال،لمتحمريغافعضفيعضلايوارلا:ةلأسم

دكأدقو،هريغوأيذمرتلادنعمهثيدحنسحيال،ةاورلانمبرضلااذهفهيلعو

ملو،طقفمهتملاىلعرابتعإلامدعاورصق،عدبلالهأضعبنأل،كلذىلعءاملعلا

.اشحافناكنإو،ظفحلافعضلاوتفت

ماكحلاحلطصملااذهدصقييذمرتلانأبلاقءاملعلاضعبنأركذلابريدجو*

اذهةحصىلعديكأتلابابنمنسحظفلةدايزنأوةحصلابثيدحلاىلع

.ثيدحلا

هه

:دارملانيبتةلثمأنمدبالو

:لوألالاثملا

–ناركسلادحايفيأ–بابلااذهيفسنأثيدحو)):يراخبلامامإلالوقي

.((حيحصنسحسنأثيدح)):يذمرتلامامإلاهيفلاقامنيب،((نسح

ةبعـشقيرطنمملسمويراخبلاهجرخأدقف،هتحصىلعقفتماذهسنأثيدحو

يبأنبديعسىلإةفاضإلابةداتقيفسانلاتبثأامهو)سنأنعةداتقنعماشهو

دـنعثيدححصأوهلب،ءالجأتاقثمهلكماشهوةبعشنعةاورلاو،(ةبورع

فصوف،ةحلاصلاتاجردىلعأيفثيدحلاف،بابلاعوضومهبردصذإملسم

.ثيدحلاةحصىلعديكأتلاليبقنموهامنإ،اعمةحصلاونسحلابثيدحلا

:يناثلالاثملا

لاقف،حصأفوخلاةالصيفتاياورلايأ:تلقف،ًادمحمتلأس:يذمرتلالوقيو

وهةمثحيبأنبلهسثيدحو،لمعتسيلكو،حيحصيدنعتاياورلالك:

ريبزلانبةورعثيدحونسحةريرهيبأنعقيقشنبهللادبعثيدحونسحثيدح

ًاحيحصهدنعحصيذلاثيدحلاىلعيراخبلامامإلاقلطأف.نسحةريرهيبأنع

،هحيحصيفملسمهاوراماهنمو،تاياورلاكلتلصفنيحنسحلاهيلعقلطأامك

((حيحصنسح)):لاقويذمرتلاهححصلب،ةمشحيبأنبلهسثيدحوهو



قيقشنبهللادبعنمبيرغحيحصنسح))هيفيذمرتلالاققيقشنبهللادبعاذكو

.يئاسنلاهاورةريرهيبأنعةورعثيدحامأو،ةقثقيقشنبهللادبعو((

:هللاهظفحيرابيلملاةزمح/دلوقيو

،حيحصلاثيدحلاىلعقلطيثيحبلماشوماعنيمدقتملادنعنسحلانأتبثاذإف

ةدافإلالإنكيملحيحصلاونسحلايظفلنيبعمجمهقالطإنإفلوبقملاثيدحلاو

الإ،ًاينفالوًايوغلالةيلاكشإلاريثيامهيفسيلو،جاجتحالاولوبقلاىنعملديكأتلا

امهنيبعمجلاحصيالنيلقتسمنيعونكامهلاصفنابيضقييذلانيرخأتملاجهنمىلع

نسح"يذمرتلاحلطصمريسفتيفهللاهظفحروفغلادبعلداع/دهديأاماذهو

دامتعالانودةقيقدةساردنيمدقتملاجهنمةساردةرورضدكؤياماذهو."حيحص

/دهركذامرمألااذهىلعةلثمألامهأنمونيرخأتملاونيمدقتملانيبظافلألاداحتاىلع

نيمدقتملادنعقودنصلاظفللةيونعملاةلالدلانعهللاهظفحلحفلانيسايرهام

:دئاوفلادئارفهثحبيفهلوقبنيرخأتملاو

ةلالداذناكنيحىلعف،نيرخأتملاونيمدقتملانيبامفلتختقدصللةيونعملاةلالدلا

اذل؛لاوحألانملاحبظفحلالمشتالو،نيمدقتملاموهفميفطقفةلادعلاىلإةعجار

هلحموثيدحلابرطضم:وأ،ثيدحلافيعض:لوقيامًاريثكيزارلامتاحوبأناك

اولعجاذلو،نيرخأتملادنعطبضلابصتختداكتةلالداذحبصأدقف.قدصلايدنع

.ليدعتلاظافلأنيبنمقودصةظفل

لوقيناكهحيحصتداقنلاضعبنعيكحينيحيذمرتلامامإلانأركذلابريدجلانمو

ظفلينأنود،"حلصأونسحأاذه"وأ"حيحصنسحثيدحاذهنالفلاق":

:كلذىلعةلثمألامهأنمو.ةملكلاهذهدقانلاكلذ

ثيدحامهحيحصتيراخبلاودمحأ:نيمامإلانعيذمرتلامامإلاىكحه

درينأنود."حيحصنسح":هلوقب:شحجتنبةنامجهتوريذلاةضاحتسملا

اهأةضاحتسملايفءاجامباب،ةراهطلاباوبأ،يذمرتلاننس)امهنعظفللااذه

للعيفدروامكفامهظفلامأو.(٢٢٦/١دحاولسغبنيتالصلانيبعمجت



ةـضاحتسملايفشحجتنبةنمحثيدح:(يراخبلاينعي)دمحملاق":يذمرتلا

هنمعمسيردأال،ميدقوهةحلطنبدمحمنبميهاربإنأالإ،نسحثيدحوه

ثيدحوه":لوقيلبنحنبدمحأناكو،المأليقعنبدمحمنبهللادبع

ملاع،ـه1،١٤٠٩ط،يئارماسلاقيقحت،ه٨صريبكلاللعلا)."حيحص

نأًاحضاوودبينيقايسلانيبةنراقملاءانثأيفو.(٣٣٩/١يقهيبلاننسو،بتكلا

لوألاقايسلايفدروامفالخب،دمحأويراخبلاظفلوهيناثلاقايسلاهنمضتام

.حيحصتلايفريبعتلايففورعملاهبولسأبيذمرتلاهرصتخا،ًارصتخمدروهنإف،

وهراحبلا"ثيدححيحصتيراخبلانعيذمرتلاهيفيكحي:رخآلاثمو*

تقولايفو.(٣٤٢/١للعلاحرش)."حيحصنسح":هلوقب:"هؤامروهطلا

ثدحيفميلسنبناوفصنعكلامثيدحنعًادمحمتلأس:يذمرتلالاقهتاذ

يذمرتللريبكلاللعلا)"حيحصثيدحوه":لاقف"هؤامروهطلاوهرحبلا"

يفرجحنباظفاحلالاقو.(٢١٨/١٦ربلادبعنبالديهمتلايفاذكو،14ص

–درـفملاللعلايفيذمرتلاهنعهاكحاميف–يراخبلاححص":ثيدحلااذه

.(٤٢/٤بيذهتلا)"دحاوريغونابحنباوةميزخنباهححصاذكو،هثيدح

يذمرتلانأو،تاحلطصملاوظافلألاقالطإيفمهعسوتىلعلديهلكاذهو

.ملعأهللاو.ريغال"حيحص:هلوقبهريغهدصقيامحيحصنسحهلوقبدصقي

دقوةفيعضلاثيداحألاىلعمكحلايفيذمرتلاهركذيحلطصملااذهو:بيرغ.

هدانسا):هلوقلثمهفعضىلعلديامبثيدحلاىلعمكحللىرخأظافلأقلطي

،بيرغلاظفليذمرتلااهيفمدختسايتلاةلثمألانمو.(مئاقلاكاذبسيل

كراهرابدإو،كليللابقإاذهمهللا):برغملاناذأدنعءاعدلاثيدح



e e e e e eةملسمأىلومريثكيبأقيرطنمهريغويذمرتلاهجرخأثيح(ثيدحلا

فلتختهخسننأىلإهبنتلايغبنينكلونسحلاتانظمنميذمرتلاعماجنإفاماتخو

ةققحملاةخسنلارايتخابةيانعلاثيدحلابلاطىلعفهوحنو"حيحصنسح"هلوقيف

نيصحنبنارمعثيدح:فالتخالااذهةلثمأنمو.ةدمتعملوصأىلعةلباقملاو

لاقدقفوهسلايتدجسدعبملسوهيلعهللاىلصلوسرلادهشتيفذاشلافيعضلا

لوقلا)."حيحص":ةدايزخسنلاضعبيفو"بيرغنسحثيدح":يذمرتلاهنع

نمدبال،يذمرتلاعماجىلعمالكلاةياهنيفو.(٦١٤صنيلصملاءاطخأيفنيبملا

وهو،لئاضفلايفةصاخوتاعوضوملاوتاركنملاضعبليذمرتلاداريإىلعهيبنتلا

يف):لاقف،ءالبنلامالعأريسيفيذمرتلاةمجرتيفيبهذلاظفاحلاهيلعدكأام

هردكامالولمالسإلاسوؤردحأوهولئاسمسوؤروةريزغدئاوفوعفانملععماجلا

ىلعرخآعضوميفدكأو،(لئاضفلايفاهنمريثكوعوضوماهضعبةيهاوثيداحأب

ضعبلجرخيذمرتلانألدواديبأويئاسنلاننسةجردنعطحنتعماجلاةجردنأ

عماجىقبياذهمغرو،بولصملاديعسنبدمحمويلكلابئاسلانبدمحمكىكلهلا

ةبلطحصنييسدقملانسحلاوبأناكدقو،ةنسلابتكلجأنمهللاهمحريذمرتلا

.هتلوهسلملسمويراخبلالبقهبءدبلابملعلا

:يذمرتلاعماجيفتايثالثلا

ىسومنبليعامساقيرطنمهجرخأاموهو،دحاويثالثثيدحيذمرتلاعماجيف

نامزسانلاىلعيتأي:اعوفرمهنعهللايضرسنأنعركاشنبرمعنعيرازفلا

اذهنأىلإهللاهظفحديمحلاخيشلاراشأدقو،رمجلاىلعضباقلاكهنيدىلعضباقلا

يذمرتلاديناسألوزنىلإ،هللاهظفحهبنو،ركاشنبرمعهتلعو،حصيالثيدحلا

.ملعلابلطيفهرخأتلكلذناكامبرو،



:ةجامنباننس

نيسح/دهبندقو،ةبترملاثيحنماهاندأو،ننسلابتكعباريهةجامنباننسو

:ةسمخلوصألابتكنأوهنيمدقتملادنعدمتعملانأىلإ،ةنسلاةيجحيفطاوش

نباننساهقحلأمث،يذمرتلاننسويئاسنلاننسودواديبأننسوناحيحصلا

ةسمخلاباتكلاىلعدئاوزلانمهيفاملو،بيترتلانسحوهقفلانمهيفاملةجام

دايأنمزربأنمو،لاجرلاوفارطألابتكيفكلذىلعرمألارقتساو،لوصألا

طورشوةتسلابتكلافارطأيفينارسيقلارهاطنبدمحملضفلاوبأ،يأرلااذه

باتكلاباحصأخويشوةعبرألاننسلادئاوزيفركاسعنباهعبتو،ةتسلاةمئألا

،يزاملاظفاحلاو،لاجرلاءامسأيفلامكلايفيسدقملاينغلادبعظفاحلاو،ةتسلا

أطوماومدقريثألانباويردبعلاةيواعمنبنيزرمهنمو،ءاملعلانماريثكنكلو

يبنلاىلإةعوفرملاهثيداحأنأللوصألاسداسهوربتعاوةجامنباننسىلعكلام

حجرامنيب،هللاءاشنإيتأيسامكةحصلاتاجردىلعأيفملسوهيلعهللاىلص

كلذوةجامنباننسىلعيمرادلاننسياطلاغمويئالعلاظفاحلاورجحنباظفاحلا

ديمحلاخيشلالوقيو،هيفةركنملاوةذاشلاثيداحألاةردنلوهيفءافعضلالاجرلاةلقل

ىلعمدقينأبىلوأةميزخنباحيحصنأبةمئألاجهانمنعهتارضاحميفهللاهظفح

امك،لوصألابتكسداسهلعجىلعاوحلطصاءاملعلانكلو،ةجامنباننس

ةنـسلاةـيجح).حالطصإلايفةاحاشمالو،كلذدعبحالطصإلارقتساو،مدقت

.(فرصتب١٩٥ص

:ةلأسم

يزملاظفاحلارمألااذهىلعهبننممو،فيعضةجامنباهبدرفناامنأبلوقلارهتشا

ىلعسيلرمألانأبلاقظفاحلانكلو،ةيميتنبتاكربلايبأنعالقنميقلانباو

ةريثكثيداحأهيففةلمجلايفو:لاقو،باتكللهئارقتسالالخنمكلذو،هقالطإ

ىلعهلمحامأو،ىلوألاجرلاىلعهلمحنكل:ظفاحلالوقيمث،ناعتسملاهللاوةركنم

درفنااممناسحلاوةحيحصلاثيداحألاهوجونمهركذتمدقامكحصيالفثيداحأ



ننسلايف،(ةجامنبايأ)،هباتك:بيذهتلابيذهيفلاقو،ـهاةسمخلانعهب

ظفاحلامالكديؤياممو،ادجةفيعضثيداحأهيفوبئارغلاوباوبألاريثكديجعماج

واحيحصاثيدح٤٢٨اهنماثيدح١٣٣٩غلبتةسمخلابتكلاىلعهتادايزنأ،

دقو،ةعوضوموأةركنموأدانسإلاةيهاونيباماثيدح99وافيعضاثيدح١٣6

ةداع،(ننسلابحاصةجامنبامامإلا)هتلاسريفتزعزيزعلادبعروتكدلاركذ

درلاضرعميفكلذو،ةحيحصكلذعميهو،ةجامنبااهدرفتثيداحألةلثمأ

،مدقتامك،ةجامنباهبدرفتاملكىلعفعضلاقلطأيذلا،يزملاظفاحلاىلع

:ةلثمألاهذهنمو

قيرطنم،لسغلادعبوءوضولادعبليدنملابابيف،ةجامنباهاورام*

نبديزيانثدح،دمحمنبناورمانثدحالقرهزألانبدمحأوديلولانبسابعلا

يضريسرافلاناملسنعةمقلعنبظوفحمنعءاطعنبنيضولاانثدح،طمسلا

اهحسمففوصةبجبلقفأضوتملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأ:هنعهللا

:هلوقبةجامنبادئاوزيفثيدحلااذهىلعيريصوبلاظفاحلاقلعدقو،ههجو

اداعحاحصلابتكانللقنتمل،تقولاسفنيفو،تاقثهتاوروحيحصهدانسإ

.ةجامنباهنعةياورلابدرفتامنإو،طمسلانبديزينعةياوريأةجامنبا

نبنمحرلادبعقيرطنم،رجفلاةالصتقوبابيف،ةجامنباهاورام*

يعازوألاميربنبكيفنعيعازوألانعملسمنبديلولانعيقشمدلاميهاربإ

سلغبحبصلاهنعهللايضرريبزلانبهللادبععمتيلص:لاقيمسنبثيغمنع

:لاق؟ةالصلاهذهام:تلقف،امهنعهللايضررمعنباىلعتلبقأملساملف

،هنعهللايضرركبيبأوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعمتناكانتالصهذه

دانساةلسلسيفف،هنعهللايضرنامثعاهرفسأهنعهللايضررمعنعطاملف

مامإلاالإحاحصلالاجرنمدحأهلوريملويعازوألامياربنبكيفثيدحلااذه

،حيحصهدانسإو:هلوقبثيدحلااذهىلعيريصوبلاقلعدقوةجامنبا

ةحصلابيريصوبلاامهيلعمكحكلذعمو،ةجامنباامهدرفتناثيدحناذهف



هابننممو،نيوزقلضفيفثيدحةجامنباننسيفةعوضوملاثيداحألازربأنمو

نباننسامأو:راظنألاحيقنتيفلاقثيح،يناميلاريزولانباثيدحلااذهىلع

يفعوضومثيدحاهيفومزالاهثيداحأنعثحبلاونيعماجلانيذهنوداهافةجام

نأديؤيريبكددعهنأالإفيعضلانملقأناكنإوحيحصلاددعو،ـها.لئاضفلا

ىلعقلعنممو.هقالطإىلعسيلهنأالإ،فعضلاةنظمناكنإو،ةجامنبادارفنا

مالعأريسيفيبهذلالاقثيح،يطويسلاويبهذلاناظفاحلاةجامنباثيداحأ

دقو،ملعلاعساواقداصادقاناظفاحةجامنباناكدق:ةجامنباةمجرتيفءالبنلا

هنإ:يطويسلالاقو،تاعوضوملانمليلقوريكانملانمهيفامهباتكةلزنمنمطح

كلتضعبو،ثيداحألاةقرسوبذكلابنيمهتملاجرنعثيدحلاجارخابدرفت

.اهيلعاوعباتيملف،مهتهجنمالإفرعتالثيداحألا

ةقدوهلوصألايفةجامنباننسلاخدإليسيئرلاببسلانأانلصلخيقبساممو

مدعيفملسمحيحصهبشيوهف،هيفثيداحألاراركتمدعوهباوبأةرثكوهبيترت

ةنسلاةيجح،فرصتب٤٢صملعلاةبتكمةعبط،ثيدحلاحلطصم).هثيداحأراركت

.(فرصتب١٩٥ص

:ةجامنباننستاياور:ةلأسم

يبأةياوريهو،هللاهظفحديمحلاخيشلاكلذركذامك،تاياور4ةجامنباننسل

تاياورنمانلصيملو،تاياورلارهشأيهو،ناطقلانبميهاربإنبيلعنسحلا

نبدمحمرفعجيبأةياورو،ديزينبناميلسةياورو،ةياورلاهذهالإةجامنباننس

.يرهألادماحركبيبأةياورو،يعوطملاىسيع

:ةجامنباتايثالث:ةلأسم

هذهنمتءاجاهألحصتالاهلكاهنكلو،تايثالثلاهذههننسةلزنمتعفترال



نبريثكنعسلغمنبةرابجقيرطنمدحاودانسابتءاجاهلكو،ةفيعضلاقيرطلا

هتلاسريفليلجلادبعتزعزيزعلادبعروتكدلاقفتيو،هنعهللايضرسنأنعميلس

،تايثالثلاهذهددعيفهللاهظفحديمحلاخيشلاعم(ننسلابحاصةجامنبامامإلا)

،سلغمنبةرابجخيشىلإاهيففعضلابسنهنكلو،فعضلاباهيلعمكحلايفو

نامثعمهزربأنم،سلغمنبةرابجلاملعلالهأنمريثكقيثوتلقنو،ميلسنبريثك

نع،دناسملابحاص،دلخمنبيقبةياوربةرابجقيثوتللدتساو،ةبيشيبأنب

ةرابجةمجرتيفظفاحلاكلذركذامك،ةقثنعالإيوريالأهنأشنموهو،ةرابج

،ةجامنبادانساولع،عضوملااذهيفهيلعهيبنتلاردجياممو،بيذهتلابيذهيف

تايعابرةجامنباننسيف:هلوقبتزعزيزعلادبعروتكدلاهيلعدكأاماذهو

نيبةيلاضفأاذربتعيكلذبوهو،تاقبطعبرأاهاورةلسلسثيداحأيأ،ةريثك

هذـهوةريثكةيثالثلايراخبلامامإلاتاياورنإف،ةيوازلاهذهنمةتسلاحاحصلا

.اههبشتةزيمهذهوةريثكةجامنباتايعابرو،هنايبقبسامك،اهبدرفناةزيم

:ةجامنباننسىلعناطقلانبنسحلايبأتادايز:ةلأسم

يعيطقلاركبيبأو،دمحأنبهللادبعداريإلثاميتادايزلاهذهلنسحلايبأداريإو

ةدايزاهنم،ةدايز٤٤نسحلايبأتادايزددعو،دمحأدنسمىلعامهدئاوزل

ماعطلالكأيمليذلامالغلالوبشرنمةلعلانايبيف،هلوقنميعفاشلاىلعةفوقوم

نمىثنألاتقلخامنيب،نيطنمقلخركذلانأبلاقثيح،ةيراجلالوبلسغو

،٤٢اهددعوتادايزلايقابو،بيرغظفلريسفتيفنسحلايبألةدايزو،مدومحل

.لاعدنسباهيلعلصحتهنألنسحلاوبأاهداز

هذـهتـضرع:هلوقةجامنبانعظافحلاةركذتيفيبهذلاظفاحلالقن:ةلأسم

هذهتلطعتسانلايديأيفاذهعقونإنظأ:لاقوهيفرظنفةعرزيأىلعنسلا

،فعضهدانسإيفامماثيدحنيثالثمامتهيفنوكياللعل:لاقمث،اهرثكأوأعماوجلا

ثيداحألانعءاملعلالاوقأنممدقتامك،عقاولافلاخيكشالبمالكلااذهو



ةمدقميفيطويسلاظفاحلادردقو،ةجامنباننسيفةعوضوملاوةركنملاوةفيعضلا

راظنهنأ–ةعرزيبأنعةجامنباهاكحامامأو:هلوقبلوقلااذهىلعيبرلارهز

حلصتالةياكحيهف–فعضهيفامماثيدحنيثالثمامتهيفنوكيالهلعل:لاقفهيف

ىلإةطقاسلاثيداحألانمهيفامدارأهلعلفةظوفحمتناكنإو،اهدنسعاطقنإل

ةـعرزوبأمكحدقو،ردقلااذههيفهنماءزجالإباتكلانمىأرامناكوأ،ةياغلا

للعلاباتكيفيكحمكلذوةركنموأةطقاسوأةلطاباهوكبهنمةريثكثيداحأىلع

:هباتكيفبئارغلانييبتبةجامنباءانتعإ:ةلأسم

ثيداحأىلعمكحيذلا،يذمرتلاعينصهبشيعضوملااذهيفةجامنباعينصو

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،فعضلاوةبارغلاب،هعماجيفاهجرخ

نبىسيعريمعيبأقيرطنم،لتاقلانعوفعلابابيف،ةجامنباهاورام*

:اولاق،ينالقسعلاىرسلايبأنبنيسحلاوسنوينبىسيعو،ساحنلانبدمحم

هنعهللايضرسنأنعيانبلاتباثنعبذوشنبانعةعيبرنبةرمضانثدح

ىلصيبنلالاقف،ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإهيلولتاقبلجرىتأ:لاق

ثيدحاذه:هلوقب،ةجامنباقلعدقف،ثيدحلا...،فعا:ملسوهيلعهللا

اذهيفو،ثيدحلااذهنييلمرلادرفتىلعهبنيوهف،مهدنعالإسيلنييلمرلا

.كشالوثيدحلافعضبراعشإ

دبعنبسنويثيدحنم،مارحركسملكبابيف،ةجامنباهاورام*

دوعسمنبانعقورسمنعيناهنببويأنبجيرخنعبهونبانعىلعألا

ثيدحلااذهىلعةجامنباقلعدقف،مارحركسملك:اعوفرمهنعهللايضر

هنإلب،ثيدحلااذهنييرصملادرفتلهنمةراشإيف،نييرصملاثيدحاذه:هلوقب

هللادبعنبناميلسنعنايحنبدلاخنعيقرلانوميمنبيلعقيرطنمهاور

ىلإراشأو،اعوفرمهنعهللايضرةيواعمنعسوأنبدادشنبىلعينعناقربزلا

.نييقرلاثيدحاذه:هلوقباضيأقيرطلااذهةبارغ



،ةحصلاةجردثيحنم،ةتسلابتكلاةيقبنعةجامنباننسلوزنمغر:ةلأسم

لب،ةحصلاتاجردىلعأيف،ةجامنباننسيفثيداحأ،ءارقتسإلابدجوهنأالإ

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،يراخبلاحيحصثيداحأضعبقوفتامنإ

،ةبوتكملاالإةالصالفةالصلاتميقأاذإءاجامبابيف،ةجامنباهاورام*

نعهيبأنعدعسنعميهاربإنعينامثعلانامثعنبدمحمناورميبأقيرطنم

ىلصيبنلارم:لاقهنعهللايضرةنيحينبكلامنباهللادبعنعمصاعنبصفح

يردأالءيشبهملكفيلصيوهوحبصلاةالصتميقأدقولجربملسوهيلعهللا

هيلعهللاىلصهللالوسركللاقاذام:لوقنهبانطحأفرصنااملف،وهام

ثيداحلااذهف،اعبرأرجفلايلصينأمكدحأكشوي:يللاق:لاق،؟ملسو

نعةبعشنعدسأنبزهنعنمحرلادبعقيرطنميراخبلاحيحصيفيورم

كلامهللاقيدزألانمالجرتعمس:لاقمصاعنبصفحنعميهاربإنبدعس

،يراخبلادانسإو،ثيدحلا:لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأةنيحينب

:نآطخهيف،تزعزيزعلادبعروتكدلالوقيامك

.كلامةدلاوتسيلوهللادبعةدلاومسا،ةنيحينأ:لوألاأطخلا-

يباحصلاهنعهللايضركلامنبهللادبعنعةياورلاهذهنأ:يناثلاأطخلا-

ثيدحنأاذهينعيالو،مالسإلابفرشتيملهنإفهدلاوسيلكلاموروهشملا

.ةحصلاتاجردىلعأيفسيلهنكلو،حيحصريغيراخبلا

نعيديمحلاقيرطنم،اهجوزىلعةأرملادادحإبابيف،يراخبلاهاورام*

هللايضرةملسيبأتنببنيزنععفاننبديمحنعىسومنببويأنعنايفس

ةرفصباهنعهللايضرةبيبحمأتعدماشلانمنايفسيبأيعنءاجامل:تلاقاهنع

الولةينغلاهذهنعتنكيإ:تلاقواهيعارذواهيضراعتحسمفثلاثلامويلايف

مويلاوهللابنمؤتةأرمإللحيال:لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمسينأ

رهشأةعبرأهيلعدحتاهنإفجوزىلعالإثالثقوفتيمىلعدحتنأرخآلا



ربخلصواملهنأنماهيفركذامنكلوةحيحصتناكنإوةياورلاهذهف،ارشعو

،اهنعهللايضرةبيبحنينمؤملامأدنعماشلانمهنعهللايضرنايفسيبأتوم

ةنس،ماشلاسيلو،ةمركملاةكميفيفوتهنعهللايضرنايفسابأنأل،أطخاذه

ملو:هلوقبحتفلايفثيدحلااذهىلعظفاحلاقلعاذهلو،ـه٣٣ةنسوأ٣٢

هذـهةنييعنبنايفسةياوريفالإكلذبهديقتثيدحلاقرطنمءيشيفرأ

وهاماهايورميفسيلفكلذسكعىلعةجامنباننسامنيب،ـهاامهواهنظأو

.يراخبلادنعدرواموحنىلعهيلعضارتعإلللباق

دحةماقإةلسلسيف،هنعهللايضرنامثعبقانمبابيف،يراخبلاهاورام*

هدلجفدلجينأهرمأفايلعاعدمث:هنعهللايضرةبقعنبديلولاىلعبرشلا

سيلونيعبرأدلجهنعهللايضرديلولانأتاياورلانمتباثلاو،ةدلجنينامث

ثيدحللهتياوريفةجامنباركذيملو،حتفلايفظفاحلاكلذركذامك،نينامث

دروامهتياورىلعدرتملكلذبوهنعهللايضرديلولااهدلجيتلاتادلجلاددع

.يراخبلاةياورىلع

: ةجامنبايرحتةدشنمجذومن:ةلأسم

نبرمعنعماوعلانبدايعقيرطنمةجامنباىور،برغملاةالصتقوبابيف

:لاقهنعهللايضرسابعلانعسيقنبفنحألانعنسحلانعةداتقنعميهاربا

،ثيدحلا(...ةرطفلاىلعيتمألازتال):ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق

يفدادغبلهأناكو،ىيحينبدمحمنمثيدحلااذهتعمسيننإ:لوقيهدعببتكو

ماوعلانبدايعنبادنعىيحينبدمحميعموتبهذاذهلو،ثيدحلااذهءازإقلق

ريدجو،ثيدحلااذهاهيفاندجوفهدلاودنعةدوجوملاةخسنلالصأانلجرخأف

ركذامك،هنعهللايضرسابعلانمعامسهلتبثيملسيقنبفنحألانأركذلاب

.يراخبلاكلذ



:ةجامنباننسطبضبءاملعلاءانتعإةلق:ةلأسم

يضركيلسثيدحيفةجامنباةظفليفلاقثيح،يزملاظفاحلاكلذىلعهبننممو

"سلجتنألبقتيلصأ":وهامنإ.ةاورلانمفيحصتاذه:(ءيجتنألبق):هنعهللا

مل،خويشلاهتلوادتامنإةجامنباباتكو:اضيأهللاهمحرلاقو،خسانلاهيفطلغف،

اونتعاو،ام"ولوادتظافحلانإف،ملسمويراخبلايحيحصفالخب،هباونتعي

،(٤٣٥/١)داعملاداز.فيحصتوطالغأهيفعقوكلذلو،امهحيحصتوامهطبضب

.٣٥٧صنيلصملاءاطخأيفنيبملالوقلاةطساوب

دمحأدنسم

فنصملادرسينأيهومهفينصتيفديناسملاباحصأجهنمضرعنمدبال،ةيادب

لخادمهنعهللايضرةباحصلاءامسأبيترتامأو،ةدحىلعيباحصلكثيداحأ

بسحبوأ،مالسإلاىلإقبسلابسحبوأ،مجعملافورحىلعنوكيدقف،ديناسملا

ةنجلابنيرشبملاةرشعلاثيداحأركذبدمحأأدبدقو،كلذوحنو،لئابقلاونادلبلا

مـهلهميدقترسةفرعمءاملعلالواح،ةباحصلانم٣دنسمبءاجمث،مهنعهللايضر

ةطقنلاهذهىلإراشأدقو،كلذنماونكمتيملمهنكلو،ةرشابمةرشعلادعبمهركذو

هللاىلصيبنلاثيدحجيرختقرطنعهتارضاحميف،هللاهظفحديمحلادعسخيشلا،

؟هباتكيفبيترتةهبش،هللاهمحردمحألله:وهو،امهمالاؤسراثأو،ملسوهيلع

،حضاوبيترتهدنسميفدمحألدجويال،ماعلكشبهنأ،هلوقبهللاهظفحباجأو

لعفامك،مهنعقرطلابتريملو،فورحلاىلعمهنعهللايضرةباحصلابتريملف

:اهزربأنمو،رومألاضعبىعار،دمحأنإفكلذعمو،فارشألاةفحتيفيزملا

ةيقبمث،مهنعهللايضرةعبرألاءافلخلاركذبهباتكأدبثيح:ةيلضفألا«و

ديزنبةماسأمهنم،ةباحصلانم٣ثيداحأدروأمث،مهنعهللايضرةرشعلا

هللايضرمشاهينبدنسمبءاجمث،ابيرقكلذنايبقبسامك،هنعهللايضر

هللايضردوعسمنبهللادبعلثمةباحصلاريهاشمضعبديناسمبءاجمث،مهنع

.هنع



،نيياكمللدنسمبءاجف،مهصاخدنسمبدلبلكةاوردرفأثيح:نادلبلا*

،نييرصمللسماخو،نييرصبللعبارو،نييفوكللثلاثو،نييندمللرخآو

.اذكهو،نييماشللسداسو

.مهصاخدنسمبمهنعهللايضرراصنألادرفأثيح:لئابقلا*

اهعبتأمث،الوأمهنعهللايضرةباحصلالاجرديناسمبأدبثيح:عونلا«و

لاجرضعبديناسمنهديناسمدعبدروأو،نهنعهللايضرةباحصلاءاسنديناسمب

.ليلقاهددعنكلو،هنعهللايضررذيبأدنسمك،مهنعهللايضرةباحصلا

،هيفةريبكتارغثدوجوعمةصاخ،بيترتلااذهاوضتريمل،ءاملعلانكلو*

يفهنمءزجدريدق،يباحصلادنسمف،ةمسقملاديناسألاضعبدوجواهزربأنم

دنسميف،يباحصثيداحأدرتدقو،رخآعضوميفرخآلاءزجلادريو،عضوم

يبهذلانإفاذلو،ركاشدمحأخيشلامالكنم،ابيرقيتأيسامك،رخآيباحص

.دنسملابيترتلهمهفرصينأ،دمحأنبهللادبعبردجيناكهنأبلاق،

ديحولافنصملاهنأبو،بتكلاعمجأهنأبدلخمنبيقبنمحرلادبعيبأدنسمدرفتدقو

مزحنباهيلعدكأاماذهو،فينصتلايفديناسملاوننسلايتقيرطنيبعمجيذلا

بحاصلكثيدحبترو،فينوبحاص١٣٠٠نعهيفىوريقبدنسم:هلوقب

.ثيدحلايفهلافتحاوهناقتإوهطبضو

ةيساسألارداصملاداحأو،ةنسلابتكلجأنموهفامدمحأدنسملةبسنلابامأو

رركملافذحيوثيدحعههههوحنرركملابهثيداحأاللاعغلبيوامفيرشلاثيدحلل

يفاذهءاجو،ثيدح٧٥٠٠٠٠نمهثيداحأدمحأىقتنادقو،ثيدح٣٠٠٠٠

امودنسملاانيلعأرقفهللادبعوحلاصوانأيأانعمج:لاقثيحدمحأنبلبنحةياور

هيففلتخاامف،اثيدح٧٥٠٠٠٠نمرثكأنمهتعمجباتكلااذه:لاقوانريغهعمس



سيلفهومتدجونإفهيلإاوعجرافملسوهيلعهللاىلصهللالوسرثيدحنمنوملسملا

:ةيمهألاةياغيفنيلاؤسريثياذهو.ةجحب

؟ةحيحصاهلكهثيداحألهو؟اهلمكأبةنسلادمحأدنسمبعوتساله

:لوألالاؤسلاةباجابهللاءاشنإأدبنو

امك-دـمحأهيفجرخثيحدنسملايفريبكلاثيداحألامكنممغرلابف

هتافدقهنأالإ،مهنعهللايضرةباحصلانم٩٠٤ـلثيدح٤٠٠٠٠ـقبس

ركذدقف،عرزمأةصقيفاهنعهللايضرةشئاعثيدح،اهزربأنموةريثكثيداحأ

نأبلوقلاحالصلانبالقندقو،دنسملايفسيلوحيحصلايفهنأيقارعلاظفاحلا

نكلو،نيتئامنمابيرقنيحيحصلايفنيذلاةباحصلانمةعامجةياورهيفعقيملدنسملا

،ديدشلاولغلابهفصيوثيثحلاثعابلايفلوقلااذهىلعضرتعيركاشدمحأخيشلا

نمهتوفيامرثكأو،ليلقءيشثيداحألانمدنسملاتافيذلانأىرنلب:لوقيو

يبهذلاباجأدقو.رخآيباحصثيدحنمهدنعايورمنوكينيعميباحصثيدح

يفةيوقثيداحأانلفالإو،رمألابلاغىلعهنملوقلااذه):هلوقبلبنحلوقنع

.(دنسملايفيهام،ءازجألاوننسلاونيحيحصلا

:يناثلالاؤسلاةباجإو

:لاوقأةثالثىلعةلأسملاهذهيفءاملعلافلتخا

ركبيبأنبدمحمىسوميبأظفاحلالوقوهوحيحصدنسملايفامعيمجنأ*

يف،ةفيعضلاثيداحألانأبيطويسلالاقو،يطويسلاوياطلغمظفاحلاوينيدملا

.لوبقلاةرئادنعجرختاليهفاذهىلعو،نسحلاةجردنمبرتقت،دنسملا

دقوةعوضومولبةفيعضثيداحأدنسملايفنأىلإءاملعلاضعببهذدقف*

يزوجلانبانأةظحالمعم)اعوضوماثيدح٢٩دنسملايفنأيزوجلانبامعز

ملسمحيحصيفثيدحىلعمكحهنأةجردل،عضولابمكحلايفعرستم

ةنجلاهنعهللايضرفوعنبنمحرلادبعلوخدثيدح،اهزربأنم،(عضولاب

،ثيدحلااذهنمةراكنىلعيزوجلانباملكتدقف،هسبحهلامنأل،اوبح
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،ةهجلاهذهنمعوضوموهفهيلعو،طلغملسوهيلعهللاىلصلوسرلا

حيحصثيدح،امهنعهللايضررمعنباىلعهفقوةهجنمهنكلو

ديؤياماذهو،رابحألابعكنعامهنعهللايضررمعنباهاور،دانسإلا

.ينآلامالسإلاخيشيأر

يفامعوضوملابدوصقملاناكنإهنأالإلسوتلاةلاسريفمالسإلاخيشبهذو*

نأهبدوصقملاناكنإلوكلذنمءيشدنسملايفسيلفبذكلابمهتمهدنس

دناسملايففهظفحءوسوأهيوارطلغلهلقيململسوهيلعهللاىلصهللالوسر

يفامك،فوقوملاعفريفيوارلاطلغينأككلذو)،ريثكءيشكلذنمننسلاو

دنسملايففيعضلادوجولةبسنلابامأو،(قباسلاامهنعهللايضررمعنباثيدح

:اهنمةبوجأةدعبهيلعدريهنإف

ناكامبرولب)نسحلانمبرقييذلافيعضلاوهانهفيعضلابدوصقملانأ*

حيحصىلإثيدحلامسقيناكهنألهريغدنعنسحلاوهدمحأدنعفيعضلااذه

ءارآىلعهمدقيهنأبدمحأحرصيذلاوهو،اديدشسيلهفعضف،(فيعضوأ

ثيداحأهاجتهعينصنمحوضوباذهرهظيو،هريغبابلايفدجيملنإلاجرلا

بيعشنبورمعثيدحدريناكثيحهدجنعهيبأنعبيعشنبورمعةلسلس

نبورمعثيدحتلبقامبر:هللادبعهنبإللاقوهنمىوقأوهامهضراعاذإ

:يراخبلالاقدقو،هتددرامبرو:ةياوريفوهنمبلقلايفتدجوامبروبيعش

نوجتحيانباحصأةماعوديبعابأوهيوهارنبقاحسإوينيدملانبيلعودمحأتيأر)

جرخف،(نيملسملانمدحأهكرتام،هدجنعهيبأنعبيعشنبورمعثيدحب

،فيعضلااذههداريإيفلاكشإالفهيلعوقباسلاهطرشبفيعضلااذهةدهعنم

.هريغدجيملنإهبجاجتحإلايفولب

هنباىصوأدمحأنأتبثدقف،ادجةفيعضثيداحأدنسملايفنأانملسنإاننإ"

لمكأامبرولب،رمألااذهلبقةينملاهتفاووثيداحألاهذهىلعبرضينأب



برضلاتحتنمثيداحألاهذهبتكومهوقارولانكلولعفلاباهيلعبرضلا

.ثيداحألاهذهةدهعنمدمحأجرخنيتلاحلااتلكيفو

،دنسملاىلعيعيطقلاركبيبأدئاوزوهللادبعهنبادئاوزظحالننأيغبنيهنأ*

ضعباهنمنأةصاخ،دئاوزلاهذهنمتاركنملاوأتاعوضوملاهذهتءاجامبرف

ةنسلاةيجحيفطاوشنيسح/دكلذىلإهبنامكهيبأريغنعهللادبعتاعومسم

ةباجإللو،؟دئاوزلاهذهفرعتفيكوهو،مهملاؤسزربيانهو،٢٠١ص

لاقهللادبعانثدح:لاقنإف،ةياورلاقايسةظحالمنمدباللاؤسلااذهىلع

ىـمسوانثدح:لاقهللادبعانثدحلاقاذإامأو،دنسملانموهف،يبأانثدح:

نميهدنسملاتادايزبلغأنأركذلابريدجو،هدئاوزنموهفهيبأريغاخيش

اضيأيغبنيو،ةفيفطيهفيعيطقلاركبيبأتادايزامأو،دمحأنبهللادبعةياور

طلخيهللادبعاهدجويتلاثيداحألايهو،دمحأنبهللادبعتاداجوةظحالم

.هيبأنمهعمسيذلادنسملالصأنمتسيلو،هيبأ

ةثالثلالاوقألانيب٣4صثيدحلاحلطصمةلاسريفنيميثعنباخيشلاعمجدقو

نألةجحهيفامعيمجنأبلوقلايفانيالفيعضلاوحيحصلاهيفنإ:لاقنمف:هلوقب

هلوقلمحيفعوضوملاهيفنأبلاقنمو،ةجحنوكيهريغلانسحراصاذإفيعضلا

.يعيطقلاركبيبأوهللادبعتادايزيفامىلع

دمحأدنسميفثيداحألاعاونأ

نماريثكهيفنأالإهدنسميفهدروياملكيفةحصلاطرتشيملدمحأنأمغر

ةـجردنودةحيحصثيداحأهيفو،نيخيشلاطرشىلعةحيحصلاثيداحألا

،اهفعاضدتشيملةفيعضثيداحأهيفو،ةنسحثيداحأهيفو،نيحيحصلاثيداحأ

.كلذنايبقبسامكادجةفيعضلاثيداحألانمادجليلقددعهيفو



:هدنسميفدمحأطرش

امكلذيفناكنإو،هدنعبذكلابنيفورعملانعيوريالنأدنسملايفدمحأطرش

ثيدحلاحلطصمةركذيفمالسإلاخيشنعنيميثعنباخيشلاهلقن.فيعضوه

.٤٣ص

:دمحأدنسمىلعتاظحالملاضعب

انخياشركذامككلذىلعةلثمألانمودنسملايفاهنأمغرثيداحأركنأهنأ*

:هللاهظفحهيقفلانمحرلادبع

Cهلجرخدقف((ناميإلابهلاودهشافدجاسملاداتعيلجرلامتيأراذإ))ثيدح

اعوفرمديعسيبأنعمثيهلايأنعجاردثيدحنمهجامنباويذمرتلاودمحأ

دمحأدنسميفثيدحلااذهو،ريكانمهلجاردو،ركنمثيدحوه:دمحألاق

.(١٣٢/١)يرابلاحتفيفاب2جرنابا،(٦٨/٣)

Cاذهواديدشاراكنإدمحأمامإلاهركنأدقو((انرعشيفىلصيال))ثيدح

.(٨٧/٢)يفبلجرنابا،(١/٦١٠)دنلسملايفثيداحلا

Cملمارحمهردهيفومهاردةرشعبابوثىرتشانم))اعوفرمرمعنباثيدح

يبأةياوريفثيدحلااذهدمحأمامإلافعضدقو،((هيلعمادامةالصهللبقت

،(ةجحلاهبموقتدانسإهلسيليأ)دانسإهلسيلءيشبسيلاذهلاقوبلاط

.(٤٣٣/٢)حتفلايفبجرنباهلاق،(٩٨/٢)دنسملايفثيدحلااذهو

اهضعبو،اهاوريذلايباحصلادنسمريغيفةريثكثيداحأركذيدمحأنأ*

لكدنسميفثيدحلاركذيةراتف،ةباحصلانمرثكأوأنينثانعايورمنوكي

دـمحأخيشلالوقيو،رخآلانودامهدحأدنسميفهركذيةراتو،امهنمدحاو

اهيوارريغلدنسمءانثأاهركذةباحصلاضعبلثيداحأدنسملايفدجوهنأبركاش



مزليهنإفهيلعو،(٢٦٦صثيثحلاثعابلا)الصأاهيواردنسميفاهركذيملو،

.يباحصلكثيداحأدعدارأاذإهلمكأبدنسملاأرقتسينأرظانلا

:دمحأتايثالث:ةلأسمه

خيشلالاقدقو،تايثالثلاداريانمراثكإلابتزاتمايتلابتكلانمدمحأدنسم

ينيرافسلااهحرشواهعمجدقو،ثيدح٣٠٠وحنىلإلصتاهنأبهللاهظفحدعسلا

.لقتسمفنصميف

،دناسملانماهداعبابدمحأرمأ،دنسملالصأنمثيداحأكانه:ةلأسم*

نميحلااذهيتمأكلهي:ثيدح،كلذىلعةلثمألازربأنمو،اهتحصمغر

رمأدقف،مهولزتعاسانلانأول:لاق،هللالوسرايانرمأتامف:اولاق،شيرق

بهذمقفاويامبضعبلاهلوأتينأيشخهنأل،هتحصمغر،هداعبابدمحأ

.روجلاةمئأىلعجورخلانمةلزتعملاوجراوخلا

:دانسإهلسيلثيدحلااذه:دمحألوق:ةلأسم

هذهنعملكتبجرنباظفاحلانأهللاهظفحهيقفلانمحرلادبعخيشلاركذ

دانسإهلسيل:دمحألاقدقو:لاقثيح،يراخبلاحرشبيرابلاحتفيفةلأسملا

ضعب،هللاهظفحنمحرلادبعخيشلادروأمث،ىهتنا.افعضهديناسأيفنأينعي–

:اهنمويأرلااذهديؤتيتلاتالوقنلا

هاجرخأيناثلاقيرطلا:هصنو،٣٢٥:ص٢:جةيارلابصننمهلقنام*

رمعنبنعمشاهنعرفزنبنامثعنعةيقبنعهدنسميفهنعهللايضردمحا

ديزنبنوكينأالإلوهجممشاهو:قيقحتلايفيزوجلانبالاقءاوسهوحن

وبألاق:لاقلالخلاركذومتاحوبأهفعضدقوعفاننعىوريكاذفيقشمدلا

((دانسإهلسيل))ءيشبسيللاقفثيدحلااذهنعهللادبعابأتلأسبلاط

.ىهتنا



:هلصنو١٣٩:ص٧:جةمادقنبالينغملانمهلقنام*

ركذيملنيريسنبانأينعيدانسإهلسيلدمحألاقفنيتعقرلايذثيدحامأو

هرمعىلإهدانسإ

:هلصنو٢١٨:ص٨:جينلغملاناح4لقنام«و

روـهونامليبلانباهيوريىنطقرادلالاقودمحأهلاقدانسإهلسيلمهثيدحو

.لسرأاذإفيكفدنسأاذإفيعض

:ركنمثيدحلااذه:دمحألوق:ةلأسم

الهنإف،يئاسنلاوأدمحأهقلطأاذإظفللااذهنأملعلالهألاوقانمروهشملاو

وأالوبقمثيدحلاناكاءاوس،درفتلاقلطمهنمدافتسينكلو،فيعضتلاهنمدافتسي

هنأبلوقيويأرلااذهىلعضرتعيهللاهظفحهللاضوعقراطخيشلانكلو،ادودرم

هيفامفلكتلانمهيفاذهف،درفتلااهدصقيوةراكنلابلوقيهنأاحيحصسيل

ةياكحىلعهانلمحولف،ظفللااذهمادختسانمرثكيلبنحنبدمحأنأىلعةوالع

ىلعليلجلامامإلااذهماكحأنمريثكلاعاضلثيدحلاىلعمكحلاسيلودرفتلا

لهأىدتنمءاضعأدحأ،هللاهظفحناطقلاىجييخألامالك،انهلقنأو،ثيداحألا

:هللاهامحردمحألوقلقنثيح،ةلأسملاهذهقلعتتهلةميقةكراشمنم،ثيدحلا

يذورملاللعل،((ركنمادبأركنملاو،تقويفهيلإجاتحيدقءافعضلانعثيدحلا))

يفبجرنباهلقنو(١٩٢٦ـ١٩٢هرىناهنبالئاسمو،(٢٨٧/مقر)هريغو

ولو،عازنلالحميف،دمحأنمصناذهو،[ىناهنبانع(١/٣٨٥)للعلاحرش

ملسملوقانافكل:هلعباتماليذلادرفلاىلعدمحأدنعقلطيركنملانأًالدجانضرف

،درفتلايفللخلانايبيففاشفاكوهف،هدحوركنملانعهحيحصةمدقميف

ثيدحلانأىلعلدي،هللاهمحرملسممالكف،درفلاثيدحلابطيحملابيرلاوكشلاو

هيلعىرجامكقالطإبًالوبقمسيللاحلكىلعوهف،أطخلاومهولاةنظمدرفلا



،لاكشإلكليزييذلا،هللاهمحردمحأحيرصتكلذىلإمضنادقوفيكف،ضعبلا

:كلذىلعةلثمألازربأنمو

مامإلالاقثيح،ةراختسالاثيدحىوريذلالاوملايبأنبنمحرلادبع*

همحردمحأمامإلادنعلجرلالاحاذه((هبسأبالنمحرلادبع)):هللاهمحردمحأ

:دـمحألاق،نمحرلادبعهيورييذلاةراختسالاثيدحنعاذامنكل،هللا

يفملسوهيلعهللاىلصيبنلانع،رباجنع،ردكنملانبالاثيدحيوري))

؟ركنموه:بلاطوبأهلأسف((ركنموه،هريغدحأهيوريسيل،ةراختسالا

طلغثيدحناكاذإةنيدملالهأو،هبسأبال،هريغهيوريسيل؛معن)):لاق

نوليحي،سنأنعتباث:نولوقيةرصبلالهأو،رباجنعردكنملانبا:نولوقي

لماكلا]،(طلغلاتامالعدحأاذهو،ةداجلانوكلسيمهأيأ)،((امهيلع

.الاولاملايبأنباةمجرت،٣٠٧/٤)يداعنابال

،نذإدودرموهفهللاهمحردمحأمامإلادنعأطخللركنملاةفدارميفحيرصاذهف

افلسفرتعادقف،هلاحوأيوارلادرفتيفدمحأمامإلادنعةيضقلاتسيلو

.كلذدعباسبتلمدعيملف،هبسأبالهنأب

نع(مهلدنبلضفلاةمجرت،٢٢٠/٢٣)بيذهتلايفهللاهمحريزملاهلقنام*

هابسيل:لاقف؟مهلدنبلضفلانعهللادبعابأتلأس)):لاقمرثألاركبيبأ

وع

.((ثيداحاهلنأالإسأكلاب

نعنسحلانعمهلدنبلضفلاثيدحركذهللادبعابأتعمس)):مرثألالاقو

.(اليباسنلفهللالعجدق،ىنلعاوذالخ،ىنلع

.أطخ:ينعي.ركنمثيدحاذه:لاةف

نعنسحلانع:الاقفناذازنبروصنموةداتقهاوردقو:مرثألاركبوبألاق

ـهأ((ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعةدابعنعناطح

ريسفتلاناكامايأرهاظىنعملاو((أطخ:ينعي.ركنمثيدح)):هلوقىلإرظناف



.((ينلعي)):هلوقيفمراثألاوأمامإلانبلم

ىلعهمالكيفهللاهمحريراخبلااهركذةدابعنعمرثألااهركذيتلاةياورلاو

.[لـضفلاةمجرتـ١١٦/٧ريبكلاخيراتلا]((حصأاذهو)):لاقوتاياورلا

لـضفلاو،ىرتامكدرفتلاهبادوصقمسيلف،اضيأانهركنملانمدارملارهظف

.أطخلاينعيانهركنملاهثيدحو،هبسأبال:دمحأمامإلادنع

:دمحأدنسملاتامدخلازربأ

.ةيهقفلاباوبألاىلعدنسملابيترتببحملانباماق*

.يراردلابكاوكلاهامسأ،ابهسماحرشهحرشب،يلبنحلاةورعنباماق*

مث،الاصأدمحأدنسملعجثيح،ديناسملاعماجفينصتبريثكنبافنص*

فورحىلعهيفةباحصلاديناسمبترو،ىرخألاديناسملانمهيلعدئاوزلادروأ

.هلمكيملو،مجعملا

دنسم:يه،بتكةتسدئاوزهيفعمجثيح،دئاوزلاعمجم،يمثيهلافنص*

باترو،ةتسلابتكلاىلع،ةثالثلايناربطلامجاعمورازبلاوىلعييبأودمحأ

دجيهلعبتتملانأىلإ،ركاشدمحأخيشلاراشأدقو،ةيهقفلاباوبألاىلعهدئاوز

،دـمحأدنسمنماهرثكأو،فصنلاىلعديزيعمجملاثيداحأنمحيحصلانأ

.لقتسمفنصمبةتسلابتكلاىلعدمحأدئاوزدارفابيمثيهلاماقو

درويالوهو،اديجابيترتهقفلاباوبأىلعهبتردقو،يناعاسللينابرلاحتفلا*

لقنيهنأةصاخو،هيلعقلعامبرو،ةيشاحلايفدنسلاركذيامنإو،هدنسبثيدحلا

،ثيدحلابيرغانايحأحرشيو،دئاوزلايفثيدحلاناكنإ،يمثيهلامالك

.فيفطمالكبهيلعملكتيو

:دمحأدنسمسراهف*

دقو،دنسملايفمهثيداحأدمحأجرخنيذلاةباحصللاسرهفركاسعنباعضو-

دنسملانممهديناسمتطقسدقةباحصلاضعبنأةفرعميفسرهفلااذهدافأ

ةباحصلاضعبدنسمنمتطقسثيداحأكانهنإلب،مايألاهذهيفلوادتملا



لوقيامك،ةرصاعمةيملعةلاسرتزربأثيح،هنعهللايضررباجلثم،

.هدنسمنماثيدح١٢طوقس،هللاهظفحديمحلاخيشلا

ثيداحأبيترتب،هللاهظفحديمحلاخيشلاحجرامك،لولغزينويسبلاماق-

.دحاودلجمنمفنصميف،مجعملافورحىلعدنسملا

سرهفنعزيمتيو،هللاهظفحيفلسلايدمحخيشللراتخادشرمسرهف-

حضويهنأل،هلظافلأعيمجي،ثيدحلابلاططبريهنأب،لولغزينويسبلا

.اهيلعليحيوأ،ظفللااذهريغبثيدحلااذهاهيفدرويتلاعضاوملا

امك،فارطألاىلعثيداحألاهيفبترثيح،رجحنبإلدنسملافارطأ-

.فارشألاةفحتيفيزملالعف

ريدجو،كلامأطوممسقلااذهتحتجردنتيتلاتأطوملازربأنمفتأطوملاامأو

:ماسقأةثالثىلإمسقنتأطوملاثيداحأنأركذلاب

ةحصلايفوهلب،حيحصكلامدنعلصتملاعوفرملالكو:لصتملا*

.أطوملاحرشيفيطويسلاكلذركذامك،نيحيحصلاثيداحأك

ءاملعلاضعبحجردقو،لسرملابجتحيكلامنأثيح:لسرملا*

ناكهنأل،نيعباتلايعباتةقبطنمهنأمغر،نيعباتلاليسارمىلعهليسارم

.ةنيدملاةاوربسانلامالعأنموهو،لاجرلايفيرحتلاديدش

ىلعو،مدقتامك،نيعباتلايعباتةقبطنمكلامنأثيح:تاغالبلاه

نوكيدقو،ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعينغلب:لوقيدقفكلذ

اذهورثكأوأنيلجردنسلانمطقسأهنأينعياذهو،يباحصىلإهغالب

:كلذىلعةلثمألانمو،ثيدحلالاصتابمكحلاعنمي

كلامنعينعقلاىلإهدنسب،ثيدحلامولعةفرعميفهللاهمحرمكاحلاهاورام

هيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاق،هنعهللايضرةريرهابأنأهغلبهنأ



امالإلمعلانمفلكيالو،فورعملابهتوسكوهماعطكولمملل:ملسو

أطوملايفاذكههلاضعأ،كلامنعلضعماذه:هللاهمحرمكاحلالاق،قيطي

ةياورنمكلذفرعو،هابأونالجعنبدمحم،نيلجرهنمطقسأهنأل،

.أطوملاجراخثيدحلا

اهلككلامأطوميفتاغالبلاوليسارملاوتاعوطقملانأركذلابريدجو

هباتكيفربلادبعنباظفاحلااهلصوبماقثيح،ىرخأقرطنمةدنسم

ادنساهلدجيملثيداحأةعبرأادع،(ديناسألاويناعملانمأطوملايفاملديهمتلا)

يفةعبرألاتاغالبلالصو):اهامسةلاسريفحالصلانباظفاحلااهلصوف،

.(١٩٩صةنسلاةيجح).(أطوملا

:كلامدنعدانسإلاولع:ةلأسم

دناسنمىلعأكشالبهدنسنإفهيلعو،نيعباتلاعابتأةقبطنمكلاممامإلا

هنعىورامنإو،مهنميأهقليملف،نيتقبطبمهيلعمدقتمهنألةتسلابتكلاباحصأ

فسوينبهللادبعقيرطنميراخبلاهلجرخأثيح،ةدحاوةطساوبمهضعب

ىيحينبىيحيقيرطنمملسمهلىورو،سيوأيبأنبليعامسإقيرطويسينتلا

دنعديناسألاىلعأو،(يروباسينلاىجينبىجيهنأ،ملعأهللاو،حيحصلاو)يثيللا

.امهنعهللايضررمعنبانععفاننعهتياورك،ةيئانثلاديناسألايهكلام

:أطوملاتاياور:ةلأسم

نمهيلعهأطومةءارقدارأنمبيجيناكهللاهمحراكلامنأل،ةديدعتاياورأطوملل

ةبراغملادنعةروهشملايهو،يثيللاىيحينبىيحيةياور،اهرهشأنكلوبالطلا

ناكاكلامنأل،ةياورلكثيداحأددعيفتوافتلاىلإهيبنتلايغبنيو،ةقراشملاو

نبدمحمةياورنأىتح،ىرخألخديوثيداحأهنمجرخيف،هأطوميفرظنلامئاد

.يثيللاىيحينبىيحيةياورنمابيرقتثلثلاىلع،هللاهمحرينابيشلانسحلا

:تاجرختسملا



باتكلاىلإفنصملايتأينأتاجرختسملاعوضوم:هلوقبيقارعلاظفاحلااهفرعدقو

يفهعمعمتجيف،باتكلابحاصقيرطريغنم،هسفنلديناسأبهثيداحأجرخيف

خيشىلإلصيالنأوهورخآاطرشرجحنباظفاحلافاضأو،هقوفنموأهخيش

ركذو،ةمهمةدايزوأولعنم،رذعلالإ،برقألاىلإهلصويادنسدقفيىتح،دعبأ

امبرو،هيضتريادنساههلدجيملثيداحأطقسأامبرجرختسملانأرخآعضوميف

جرختسملا:تاجرختسملاىلعةلثمألامهأنمو،باتكلابحاصقيرطنماهركذ

ملاسمىلعينييارفسإلاةناوعيألجرختسملاويراخبلاىلعيليعامسإلاركبيبأل

.امهنملكىلعيناهبصألاميعنيألجرختسملاو

:تاجرختسملادئاوفمهأنمو

.نوتملاوديناسألايفةمهملاتادايزلا*

.دنسلايفولعلا*

تاعباتملالمعلمعتجرختسملااهركذييتلاقرطلاهذهنأل،ثيدحلاةيوقت*

.حالصلانباكلذىلعدكأامكيلصألاثيدحلل

ةنعنعلابىوردقو،سلدمثيدحلادنسيفدجويدقهنألنعنعملاثيدحلاةيوقت*

ثيداحأءانثتساب)،هدضعياميتأيىتحثيدحلاةحصبمكحلاعنمياذهو،

اهيفةياوربجرختسملايتأيف،(ةلوبقمةنعنعلاباهيفسلدملاةياورفنيحيحصلا

.لاكشإلالوزيف،عامسلابحيرصت

ثيدحلاىوردقو،طلتخمثيدحلادنسيفدجويدقهنألطلتخملاةياورةيوقت*

ىتحثيدحلاةحصبمكحلاعنمياذهو،هدعبمأهطالتخالبقهاورلهيردنالو

اهأل،ةلوبقمهيفطلتخملاةياورفنيحيحصلاثيداحأءانثتساب)،هدضعياميتأي

،هطالتخالبقخيشلاةياوربجرختسملايتأيف،(هطالتخالبقهتياورىلعةلومحم

.لاكشإلالوزيف

أجلياماريثكو،تاجرختسملايفهمسابحيرصتلادريدقهنأل،مهبملانيعةفرعم*

.نيمهبملانايعأةفرعملتاجرختسملاىلإظفاحلا

:تاجرختسملايفهيلإهيبنتلاردجياممو



يتلاظافلألانووريامنإمهنأل،ظافلألايفنيحيحصلاةقفاوماومزتليملنيجرختسملانأ

.ظافلألاضعبيفاليلقتوافتاهيفلصحدقفكلذل،مهخويشقيرطنممهتلصو

وأيراخبلاهاورلوقيواثيدحتاجرختسملانملقنينأصخشلزوجيالفهيلعاءانبو

:نيتلاحيفالإملسم

.كلذهلزاجاداحتانإف،امهتياوربثيدحلالباقينأ-

نأللاكشإالفهيلعو،"هاظفلبهاجرخأ"جرختسملابحاصلوقيوأ-

.نيظفللاقباطتبانللفكتدقجرختسملا

؟ةحيحصاهلكتاجرختسملاله

نأل،(ةحيحصاهلوصأنأمغرةحيحصاهلكتسيلو)،ةحصلااهيلعبلاغلا

اننإفاذلو،دنسلابولعلاوهجرختسملامهلجنألةفيعضقرطنميتأتدقاهادايز

:لاثملاليبسىلعف،نيمهتملاوءافعضللانايحأنوجرخيتاجرختسملاباحصأدجن

نبدمحملميعنوبأجرخوفيعضوهويموزخملالضفلانبميهاربإليليعامسإلاجرخ

.هوبذك:ظفاحلاهيفلاقدقوةلابزنبنسحلا

ثيداحأىلعجارختسإلاتناكفينصتلايفنيمدقتملاةقيرطنأركذلابريدجو

يألملسمجارخإمدعهللاهظفحديمحلادعسخيشلاهبرسفاماذهو،مهخويش

ينطقرادلاليلعتوهاذهنأركذويراخبلاهخيشقيرطنمهحيحصيفثيدح

.ملسمعينصل

.لوألامسقلانمتاجرختسملالعجىلإهللاهظفحدعسلاخيشلالامدقو

:حيحصلادوجوعمفيعضلااهيفرثكييتلابتكلا:ثلاثلامسقلا

:مسقلااذهىلعةلثمألامهأنمو

:رازبلادنسم

يبأظفاحلادنسمتامسمهأنمو،ديناسملايففنصملاةقيرطنعثيدحلاقبسدقو

: رازبلاركب
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الدق،امهيفرظانلانأثيح،ديناسملاومجاعملانيبقرافلاحيضوتنمدبالةيادبو

هظفحديمحلادعسخيشلاكلذىلعهبننممو،ىلوألاةلهوللامهنيبقرافلاهلحضتي

ادرسةدحىلعيفاحصلكثيداحأدرسوه،ديناسملانمدوصقملانأبلاقفهللا

ركذلابىنعتاهنإفمجاعملاامأو،يباحصلااذهلةمجرتركذنودكلذنكمأامالماك

نكمياذهىلعو،يباحصلااذهثيداحألكوأضعبداريإمث،الوأيباحصلاةمجرت

فورحىلعبترتنأبلغيو،لاجرلاومجارتلابتكنمامسقمجاعملابتكرابتعا

.فنصملاخويشلةبسنلابوأ،مهنعهللايضرةباحصللةبسنلاب،مجعملا

ىلعمجاعملارهشأيهف،يناربطلامجاعمنعةرصتخمةذبنمدقننأانبنسحيو

:قالطإلا

:ريبكلامجعملا

هنإفةريرهيبأدنسمادع،مجعملافورحبسحبةباحصلاديناسمىلعبترموهو

نيتسهيفنأبلاقيو،ايندلامجاعمربكأوهو،هثيداحأةرثكللقتسمفنصميفهدرفأ

ال،هللاهظفحدعاسلاخيشلالوقيامك،اننكلو،افلأنينامثليقو،ثيدحفلأ

.هنمادوقفماءزجكانهنأل،طبضلابهثيداحأددعددحتنأعيطتسن

،دنسملاف،يناربطلادنعاهددعنمربكأدمحأدنعتاعوفرملاددعنإفكلذمغرو

ةباحصلانعراثآلا،تاعوفرملاهذهىلإمضاذإامأو،تاعوفرملايفباتكربكأوه

ريبكلايناربطلامجعمثيداحأددعنإف،كلذىلإامومهايفوومهفاصوأيفليقامو

.ربكأ

:طسوألامجعملا

فلأنيثالثهيفنأبلاقيو،نيفلأيلاوحمهو،يناربطلاخويشءامسأىلعبترموهو

يحورباتكلااذه:لاقهنأيناربطلانعرثأدقو،بيرغلاناظمنموهو،ثيدح

.(طسوألامجعملايأ)

:ريغصلامجعملا



.مهنملكلدحاوثيدحىلعابلاغارصتقم،هخويشنمفلأنعهيفجرخدقو

.٢٠٤و٢ه٣صةنسلاةيجح

:يناربطلاجهنمملاعمزربأنمو

:نيمسقىلإةباحصلامسقهنأ

.ةياورهلمسق-

.كلذركذمدقتامك،ةباحصمجعموهف،ةياورهلسيلمسق-

باتكلالخنممهفرعيياربطلانإف،ةياورمهلسيلةباحصنمهيفناكامف

.يزاغملاوريسلا

:امإمهف،ةياورمهلنمامأو

مـهلجرخيالامبروريسيلارزنلاالإمهلجرخيالءالؤهو:ةياورلانمنورثكم-

زربأنمو،هنعهللايضرةريرهيبأكةصاخديناسمبمهدرفأهنأل،الصأ

هنعهللايضرسنألجرخيملهنأ،نيرثكملاثيداحألهباعيتسامدعىلعةلثمألا

دبعكنيرثكملاثيداحأركذيفانايحأبهسيدقو،طقفاثيدح٤٠وحنالإ

يضرورمعنبهللادبعوسابعنبهللادبعورمعنبهللادبعودوعسمنبهللا

،نيرثكملاةياورركذيفباهسإلامدع،همجعميفلصألانكلو،مهنعهللا

ةباحصلايفالإ،بيترتنودثيداحألادروي،ناريطلانأركذلابريدجو

باتريهنإف،نورثكممهرودبذيمالتلاءالؤهو،رثكذيمالتمهلنممنيرثكملا

هللايضرسابعنباثيداحأبتريف،هنعاوورنملاعبتيباحصلاثيداحأ

هريبجنبديعسوةمركعك،هنعةاورللاقبط،لاثملاليبسىلع،امهنع

.مهايورمءافيتساىلعصرحلالكصرحيءالؤهو:ةياورلانمنولقم-

لـهو،هفاصوأو،هتينكو،الماكهمساركذويباحصلافيرعتبأدبيه

،ثيداحأاهيفدرونإ،هلئاضفركذيمث،كلذىلإامو،المأبضخي

هدروي،تافصلانمهركذقبسامو،هثيداحأدرويمث،هيزاغمركذيو



هلئاقىلإادنسمةباحصلادحأةمجرتيفهيوريلوقلكف،ادنسمناريطلا

ذاعميفوت:ريكبنبسنويلوقك،رخأتموارلاناكولو،ثيدحوه،

.ـه١٨ةنسهنعهللايضر

ةرشعلاةيقبمثنمو،مهنعهللايضرةعبرألاءافلخلاثيداحأركذبأدب*

يضرةرشعلاركذيفيدجيألابيترتلامزتليملف،مهنعهللايضرةنجلابنيرشبملا

تفرعنمثيداحأبائدتبمةباحصلاةيقبثيداحأركذبمهعبتأمثنمو،مهنعهللا

مث،مهانكتفرعنمثيداحأمث،مهنعهللايضرةباحصلالاجرنممهؤامسأ

نمنهؤامسأتافرعنمثيداحأمث،ةباحصلالاجرنمنيمهبملاثيداحأ

.تايباحصلانمتامهبملامث،نهانكتفرعنممث،تايباحصلا

اءاوس،مهنعيورينمءامسأليدجبألاهبيترتيفطقفلوألافرحلاىلعدمتعا«و

همجعميفامكهخويشنموأ،ريبكلاهمجعميفامك،ةباحصلانماوناك

ىلع،هنعهللايضرمحللايآىلعهنعهللايضرسنأمدقيدقوهف،طسوألا

بيترتلارابتعإلايفانذخأاذإ(نأ)ىلعةمدقم،(بآ)نأمغر،لاثملاليبس

.الماكيدجيألا

.امئادسيلو،انايحأةيهقفلاباوبألاىلعهمجاعمثيداحأناريطلابتري*

:ةعوضوملاوةلولعملاوةفيعضلاثيداحألايفتفلأيتلابتكلا

،اهضعبيفعزانيناكنإو،يناجزوجللليطابألاباتكاهيلعةلثمألازربأنمو

للعلاويذمرتللريبكلاللعلالثمللعلابتكويزوجلانبإلتاعوضوملاباتكو

.ينطقرادللللعلاومتاحيبأل

نبإلتاعوضوملاباتكنعةلخمريغاهنكلوةرصتخمةذبنركاشدمحأخيشلامدقدقو

ءاجاممهأنموةعوضوملاثيداحألايفتفلأيتلابتكلامهأنمهرابتعابيزوجلا

:اهيف
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نممكحلالاثم،هللاهظفحخيشلاركذو،عضولابثيدحلاىلعمكحللايفاكسيلف،

اعوفرمامهنعهللايضرسابعنباثيدحوهواهيففلكتيذلايزوجلانباماكحأ

(ةنجلاةحئارنوحيريالمامحلالصاوحكداوسلابنوغبصيماوقأيتمأرخآيفنوكي):

ضعبركنتسادقفيزوجلانباامأو،هريغودمحأهجرخأدقوحيحصثيدحلااذهو

دبعىعديهدنسيفواردوجوبهلعأو،ثيدحلااذهلةلعداجيإفلكتف،نتملاظافلأ

:نيهجونمهيلعدرلاوفيعضلاقراخملايبأنبميركلادبعوهلاقفميركلا

ثيداحلاىلعمكحللايفاكاذهسيلف،قراخملايبأنباناكنإويوارلانأ-

بلغييذلابذكلابمهتملاوأباذكلانمالاحنسحأفيعضلانأل،عضولل

.عوضومهثيدحنأنظلاىلع

دقو،ةقثلايرزجلاميركلادبعوهثيدحلادنسيفروكذملاميركلادبعنأ-

دبعو،فيعضلاقراخملايبأنبميركلادبعخويشةفرعمنم،كلذفرع

ذيمالتو،مهنعايورخويشيفاكرتشادقف،امهذيمالتو،ةقثلايرزجلاميركلا

روكذملاميركلادبعنأهلحضتيثيدحلااذهدنسيفرظانلاو،امهنعنووري

رمعنبهللاديبعوهو،هنعيوارلانكلو،امهلكرتشمخيشنعيوري،هيف

مث،ةقثلاهنأكلذبفرعف،ةقثلايرزجلاميركلادبعنعالإيوريال،يقرلا

باتكيفيقهيبلادنعو،دواديبأدنع،ثيدحلاقرطضعبيفدجودقهنإ

يرزجلاميركلادبعهنأبحيرصتلا،ةنسلاحرشيفيوغبلادنعو،بادآلا

.كلذبلاكشإلالازف،ةقثلا

:نيهجونمديناسألاحصأنعءاملعلاملكتدقو

:ةقلطملاةحصلا:لوألاهجولا

ةلثمألانمواقلطمديناسألاحصأاهأبديناسألاضعبىلعءاملعلاضعبمكحدقف

:كلذىلع

.دمحأوةيوهارنبقاحسإنعكلذيوردقو،هيبأنعملاسنعيرهزلا-



نعكلذيوردقو،هنعهللايضريلعنعيناملسلاةديبعنعنيريسنبا-

.سالفلاوينيدملانبا

دقو،هنعهللايضردوعسمنبهللادبعنعةمقلعنعميهاربإنعشمعألا-

.نيعمنبانعكلذيور

يوردقو،هنعهللايضريلعنعهيبأنعنيسحلانبيلعنعيرهزلا-

.ةبيشيبأنبركبيبأنعكلذ

،يراخبلانعكلذيوردقو،هنعهللايضررمعنبانععفاننعكلام-

.(٣٧صثيدحلاحلطصمريسيت)

:ةديقملاةحصلا:يناثلاهجولا

يبأنبليعامسإ،هنعهللايضرقيدصلاركبيبأنعديناسألاحبصأنأبالثملاقينأك

هلمكحينأنود،هنعهللايضرقيدصلاركبيبأنعمزاحيبأنبسيقنعدلاخ

.ىلوألاوهاذهو،ةهجوأيباحصلكلةبسنلاباذكهو،ةقلطملاةحصلاب

بلاطنكمتاهنأثيح،قرطلاهذهةفرعمةيمهأىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو

هنكمتو،قرطلاهذهنميتأتيتلاةحيحصلاثيداحألانمريبكددعظفحنمملاعلا

نمثيداحألاتءاجاذإف،ةفورعمةكولسماقرطثيداحأللنأل،للعلاةفرعمنم

ةروهشملاقرطلاهذهنوكتانايحأو)،ةلعلادوجوةنظميهفقرطلاهذهريغنم

.("ةداجلاكلسومهو"يوارلانأبذئدنعلاقيو،ةلعلاىلعاليلد

طورشنماهنكمتلاعبتتوافتتاهتحصةجردنإفةحيحصلاثيداحأللةبسنلابامأو

:ةحصلا

:ثيدحارتاوتاهرثكأوتاجردىلعيهو،ارتاوتمناكامثيداحألاحصأف-

،ايباحصنيتسنمرثكأهاوردقفثيدحلا(...ادمعتميلعبذكنم)

ةرياغملاوسنأوريبزلاويلعنعثيدحلااذهقرطنماعمجناخيشلادروأو
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:لاقفةيفاوةرصتخمةباجإلاؤسلااذهىلعنيميثعنباخيشلاباجأ

:ةثالثرومأبحيحصلاثيدحلافرعي

يفهلوقدمتعينممهفنصمناكاذإةحصلاهيفمزتلافنصميفنوكينأ-

ماكحلايفلهاستنمفالخكلذو).ملسمويراخبلايحيحصكحيحصتلا

بابلايفءاجاملكدروأوأنابحنباومكاحلاكةحصلابثيداحألاىلع

ثيداحألاديناسأفذحوأيناهبصألاخيشلايبأكةحصلاطرتشينأنود

.(يمليدلاك

لهاستلابافورعمنكيملوحيحصتلايفهلوقدمتعيمامإهتحصىلعصنينأ-

ناكنإو،هعماجيفثيداحألاىلعمكحينيحيذمرتلالعفيامك)،هيف

نايبقبسامك،يبهذلاظفاحلاكيذمرتلاحيحصتيففقوتدقءاملعلاضعب

.(كلذ

هيفتلاقاذإف،هلمهجيرختةقيرطوثيدحلاةاوريفلهؤملادقانلارظنينأ-

.هتحصبمكحةحصلاطورش

:نسحلاثيدحلا

:نسحلافيراعترهشأ

: يباطخلافيرعت

رثكأهلبقييذلاوهو،ثيدحلارثكأرادمهيلعو،هلاجررهتشاوهجرخمفرعاموه

.ءاهقفلاةماعهلمعتسيو،ءاملعلا

:فيرعتلادقن

نيبريهشلافالخلابانركذياذهو،ذوذشلاوأةلعلاءافتنايباطخلاركذيمل

للعلانمًاريثكنإف:هلوقبيبهذلاظفاحلاكلذىلإهبنامك،ءاهقفلاونيثدحملا

.ءاهقفلايأ،اهوبأي

؟هانعمام،(هجرخمفرعام)يباطخلالوق

يورينملوأنأل،يباحصلاةهجنمدنسلانمءزجلاوه:ثيدحلاجرخم



جرخمفصويكلذىلعاءانبو،اذكهويعباتلاهنعهيوريمثيباحصلاوهثيدحلا

ليبسىلع،هنعهللايضرسنأنعةداتقهاوريذلاثيدحلانعلاقيف،ثيدحلا

،هنعهللايضرسنأاهيفماقأيتلاةرصبلاىلإةبسن)يرصبهجرخمثيدح:لاثملا

هلاجرزاربإبثيداحلاجرخمفرعيو،(اهيفثيدحلااذهةداتقهنعىورو

،لاصتإلاوه(هجرخمفرعام)هلوقبيباطخلادوصقمنإفهيلعو،مهتفرعمو

دحنمهريغلنسحلاجرخأيباطخلانأرهظياذهو)ديقلااذهلسرملاجرخياذهو

هفيرعتفهيلعو،هريغلنسحلاةجردىلإلصيلرخآبدضتعيدقلسرملانأل،نسحلا

داقامهألناجرخيالفيعضلاوحيحصلانكلو.(طقفهتاذلنسحلاىلعرصاق

.لصتمدنسبنادجوي

:(هلاجررهتشاو)يباطخلالوق

ثيداحلالاجريفهطراشبنسحلاثيدحلالاجريفيباطخلاطرشةنراقمبو

يباطخلانأانلحضتي(ةلادعلابحيحصلاثيدحلالاجرفصوثيح)حيحصلا

ندأةرهشلابفصولاف)حيحصلالاجرنملقأنسحلالاجرنأىلعهيبنتلادارأ

.(ةلادعلابفصولانم

:هلوقوهفراعملاناكنإف:هلوقبةلمجلاهذهىلعقلعيريثكنبانكلو

،فيعضلاولب،كلذكحيحصلاثيدحلاف(هلاجررهتشاوهجرخمفرعام)

ءوسوفعضلابنوروهشملاثملاليبسىلعفيعضلالاجرف،عنامريغفيرعتلاف

.ظفحلا

:(ثيدحلارثكأرادمهيلعو)يباطخلالوق

نأمهوياذهنأل،ةلمجلاهذهيف(ثيدحلا)ظفلقالطإىلعريثكنباضرتعا

،حيحصريغاذهنأكشالو،نيعمتجمفيعضلاوحيحصلانمرثكأنسحلا

رثكأرادمهيلعو):حبصيل،فيرعتلل(لوبقملا)ديقةفاضإنمدبالفهيلعو

.كشالبحيحصلانمرثكأنسحلانأل،ميقتسيانهىنعملاف،(لوبقملاثيدحلا

:(ءاهقفلاةماعهلمعتسيو،ءاملعلارثكأهلبقييذلاوهو)يباطخلالوق



هضراعاذإالإنسحلابنوجتحيءاملعلاوءاهقفلابلغأنأل،حيحصلوقلااذهو

يأ)نارودلانماعوناهيفنأ،ةلمجلاهذهيفلاكشإلانكلو،هنمىوقأوهام

ءاملعلاوءاهقفلارثكأهلبقينأطرتشايباطخلانأل،(هسفنىلعءيشلافقوت

انهرودلاف)انسحنوكيىتحهولبقينلءاملعلاوءاهقفلانكلو،انسحنوكيىتح

.(كشالبلطاب

:يزوجلانبافيرعت

نبالوقيامكاذهو،هبلمعللحلصيو،لمتحمبيرقفعضهيفيذلاثيدحلاوه

يفنأامكةددحمتسيلانهفعضلاةجردف،ليلغلايفشيالمهبتسم:حالصلا

يزوجلانباركذدقو،يباطخلافيرعتيفامكانارود،(هبلمعللحلصيو)هلوق

.ةيهانتملاللعلايفاذههفيرعت

:ةيحدنبافيرعت

نوكيوفيعضلاةجردىلإلصيالوحيحصلانودوهولمتحمبيرقفعضهيفام

.قسفلاةجردىلإطحنيالوةلادعلاةجردىلإلصيالهيوار

:يسافلاناطقلانبافيرعت

يوارىلعفصولااذهبحسدقو،فيعضتلاوحيحصتلانيبهيففلتخاام

هثيدحفهحرجوأوارقيثوتيفملعلالهأفلتخااذإ):ةدعاقلصأفنسحلاثيدحلا

:يذمرتلافيرعت



ىلعانههيبنتلايغبنينكلو،يذمرتلاعماجبفيرعتلاقايسيفهركذقبسدقو

:ةيمهألاةياغيفنيرمأ

.طقفهريغلنسحلافيرعتدصقيذمرتلانأ-

يفثلاثلاويناثلانيطرشلانيبهقيرفتبيذمرتلاعينصىلعاونثأءاملعلانأ-

ةجردلعفتريىتحهجونمرثكأنمثيدحلادرينأيفكيالفهفيرعت

اقاورنوكينأك)ةلولعمةددعتملاقرطلاهذهتناكامبرفهريغلنسحلا

اذهو،اهىوقتيالوىوقتتالفةعباتمللحلصتاليهف(بذكلابنيمهتم

يتأيسامكهريغلنسحللحالصلانبافيرعتبهتنراقمدنعرثكأحضتيام

.هللاءاشنإ

: حالصلانبافيرعت

.نسحلاثيدحلاهفيرعتدنعنسحلايعونالكلحالصلانباىدصتدقو

:هريغلنسحلافيرعت:الوأ

سيلهنأريغ،هتيلهأققحتتملروتسمنمهدانسإلاجرولخياليذلاثيدحلاوه

وأهلثميوردقثيدحلانمنوكيو،بذكلابمهتموهالوأطخلاريثكالفغم

.اركنموأاذاشهنوكنعكلذبجرخيف،رخآهجونمهوحن

:فيرعتلادقن

:(هتيلهأققحتتملروتسم):حالصلانبالوق

يذمرتلاامأ،هريغلنسحلاثيدحلايوارلالاثمكروتسملاحالصلانباركذدقف

ظفحلانيللمشف،(بذكلابمهتيالنم)وهوهريغلنسحلايوارلادحعضودقف

هفيرعتف،قرطلاددعتبهريغلنسحلاةجردلمهثيدحلصينمممهريغوروتسملاو

دحاوعونبلثميذلاحالصلانبافالخ،عونلااذهةاورفانصألكللماش

اذهف،(هتيلهأققحتتمل)هلوقبحالصلانبإلرذتعينكلو.ةاورلاءالؤهنمطقف



ركذدقحالصلانبانوكيوهريغلنسحلاةاورفانصألكلمشيدقلوقلا

.ملعأهللاو،ماعلابهعبتأمثصاخلا

:(بذكلابمهتموهالوأطخلاريثكالفغمسيلهنأريغ)حالصلانبالوق

ناسحللىقريال،ادجفيعضهثيدحةلفغلاديدشنأل،ادجنسحديقاذهو

،(هطبضءوسببسبكورتملاىلعانههبنيحالصلانبانأكف)قرطلاددعتبهريغل

نبانأكف)قرطلاددعتبهريغلنسحللىقريالهثيدحبذكلابمهتملااذكو

.(هتلادعيفحدقلاببسبكورتملاىلعانههبنيحالصلا

،رخآهجونمهوحنوأهلثميوردقثيدحلانمنوكيو)حالصلانبالوق

:(اركنموأاذاشهنوكنعكلذبجرخيف

ثيدحلاقرطيفطرتشاهنأوهو،يذمرتلافيرعتلىرخأةزيمرهظتانهو

لعجامنيب،ذوذشلاوهجوألاددعتنيبلصففةذاشنوكتالأ،اهددعتعمنسحلا

هنايبقبسامك،هبملسمريغاذهو،ذوذشلالاوزلايفاكدادعتلاحالصلانبا

الوىوقتتالاف)تدرفنااذإةذاشاهنمةدحاولكنوكتدققرطلاهذهنأل

.(اهبىوقتي

لخدياذهنأل،اداجنسحاذهو،دنسلالاصتاحالصلانباطرتشيمل

.ةعباتمللةحلاصلااهقرطتددعتاذإهريغلنسحلادحايفةعطقنملاثيداحألا

:هتاذلنسحلافيرعت

ةجردغلبيملو،ةنامألاوقدصلابنيرهتشملانمهيوارنوكييذلاثيدحلاوه

نتملانوكيالو،اركنمهبدرفنيامدعيالو،ناقتإلاوظفحلايفحيحصلالاجر

لاصتإلاطارتشابهتاذلنسحللفيرعتنسحأوهفيرعتلااذهو،اللعمالواذاش

.اهىوقتيلىرخأقيرطىلإجاتحيالذئنيحوهدنسيف



: يبهذلاظفاحلافيرعت

.ةحصلاةجردغلبيملو،فيعضلاةجردنعىقتراامنسحلا

:يلاتلاكهريغلنسحلاوهتاذلنسحلانيبزييمتلانكميةقباسلافيراعتلانمو

هريغلنسحلايفكلذطرتشيامنيبقرطلاددعتهيفطرتشيالهتاذلنسحلا-

هقرطتددعتاذإالإهريغلنسحلابجتحيالو،اقلطمهتاذلنسحلابجتحيف.

طبضامنيب،ةفخلاضعبهيفناكنإوطبضلاهيواريفطرتشيهتاذلنسحلا-

لاصيهنأىتح،هتاذلنسحلايوارطبضنمىندأهريغلنسحلايوار

هنأل(ادجظفحلاءيس)فصوللصيالأطرشبنكلوظفحلاءوسلانايحأ

الكيفطرشيهفةلادعلاامأو،ثيدحلاكورتمنوكيةلاحلاهذهيف

.نييوارلا

يبهذلاظفاحلالوقدكؤياذهونسحلافيرعتيففالخلاةدشانلحضتيقبساممو

:ةظقوملايف

نمسايإىلعانأف،اهيفناسحلاثيداحألالكجردنتةدعاقنسحللنأبعمطتالمث

؟حيحصوأفيعضوأنسحوهله،ظافحلاهيفدّدرتثيدحنممكف،كلذ

ًامويو،ةحصلابهفصيًامويف،دحاولاثيدحلايفهذاهتجاريغتيدحاولاظفاحلالب

هفعضتسينسحلاثيدحلانإف،قحاذهو.هفعضتساامبرلو،نسحلابهفصي

نسحلاذإ،اَمفغضهيفرابتعالااذهبف،حيحصلاةبترمىلإهيقرينأنعظفاحلا

عينصناكامبرو،قافتابحصلاكلذنعكفناولو،اَمفغضنعكفنيال

هـفقوتمث،هحيحصتمكاحلاىلعهراكنإوريطلاثيدحلهدقنيفهللاهمحريبهذلا

داهتجإلاريغتللاثمريخ،(هقرطةرثكهلاهامل)ثيدحلاىلعمكحلايفكلذدعب

.افنآيبهذلاهيلإراشأيذلا

اهعاضو،ةيحالطصافيراعتيهةمدقتملافيراعتلانأوههيلعهيبنتلايغبنياممو

فلتختاروصذخأدقفنيمدقتملادنعنسحلالامعتساامأو،نسحلادحلنورخأتملا

ظافللنيمدقتملامادختساىلعةلثمألامهأنموةيحالطصإلانيرخأتملاروصنع



:نسحلا

نوهركياوعمتجااذإاوناك):لاقفنسحلاظفلليعخنلاميهاربامادختسا*

بئارغلانعربعيلنطاوملااذهيفهمدختساف(هثيدحناسحمهدحأجرخينأ

نسحلليحالطصإلاىنعملانعامامتفلتخمىنعماذهو،بذكلاةنظميهيتلا

ناميلسيبأنبكلملادبعثيداحأفصويفظفللااذهلةبعشمادختسا*

ميهاربإمادختسإلبراقممادختسااذهو(تررفاهنسحنم):لاقثيح

قباسلا

نابحنبىيحينبدمحملاثيدحفصوف،يعفاشلا،ظفللااذهمدختسانممو*

،(نسحدنسمثيدح)هنأبامهنعهللايضررمعنبانعنابحنبعساونع

حلاصوحيحصهنأبثيدحلاىلعمكحييعفاشلانأيحويظفللااذهرهاظو

.ملعأهللاو،جاجتحإلل

دقو،امةلأسميفثيدحلابلالدتسإلانسحىنعمبظفللااذهمادختسا*

هدمحأمالكيفاذهدرو

ءاغصإوسوفنلالابقإوهو،يحالطصالااليوغللانسحلاىنعمبهمادختسا*

نمريثكف،ريخلاوباوثلانمهيفامو،هظفلةلازجو،هننمنسُحىلإعامسألا

اذهىلعف:لاقفاذهىلعبهونباضرتعادقو،ةبالاهذهةيوبالانوللا

نأل،اذهلئاقالو(تاعوضوملا)ضعبىلعنسحلاقالطإمزلي

ةظقوملايفلوقلااذهيبهذلاركذدقو.ظفللاةلزجانايحأنوكتتاعوضوملا

لامعألاعنمثيدحنعلاقفينيدملاىسوموبأىنعملااذههمدختسانممو.

اذه)_فيعضثيدحوهو_ياربطلادنعربقلايفدبعلانعباذعللةحلاصلا



ضعباوفصوفيحالطصإلاهانعمريغبةيعفاشلاضعبهمدختسادقو*

.ةنسحاهنأبةيحالطصإلاةيحانلانمةحيحصلاتاياورلا

ناسح:ثيدحيفةرملاقفللعلايفعضاومةثالثيفمتاحوبأهمدختسا*

لاقف؟ظوفحماذكثيدح:هنباهلأساملو،حيحصنسح:رخآيفلاقو

ىلعليلدوهو،يحالطصإلاىنعمللبراقممادختسااذهف،نسحكلتلق

لاقامدنعيواخسلاىلعدراذهيفو،نسحلاثيدحلابجتحيمتاحابأنأ

ينيوحلاكلذركذ).نسحلادوجوركنيناكمتاحابأنأبثيغملاحتفيف

.(ةظقوملاحرشيفهتارضاحميفهللاهظفح

ةحصلاهتياورىلعتبلغنمىلعثيدحلانسحبقلءاملعلاضعبقلطي«و

نايفسةجحلا:لاقف؟ةجحوهفأ:هلليقفثيدحلانسحوه:لاقفوارنع

هه

.ةبعشو

ظفاحلاكلذركذامكينيدملانبا،نسحلاظفلمادختسانمرثكأنممو*

اذههنعهللايضرقورافلادنسميفريثكنباظفاحلالقندقو،رجحنبا

لوقياماريثكف،ةبيشنببوقعيهنعهذخأوينيدملانبانعاريثكحلطصملا

يذمرتلاهذخأيراخبلانعو،يراخبلاو،دانسإلانسحهنأبثيدحنع

١٠ىلعيذمرتللريبكلاللعلايفيراخبلامكحدقو،كلذدعبهرهشو

ركذقبسو)هحيحصيفاهركذثيداحأ٤وأ٣اهنمةنسحاهأبثيداحأ

ينيدملانبانأ،هللاهظفحدعسلاهللادبعخيشلاركذدقو،(كلذىلعةلثمأ

لالخنمهنأركذوبيرغثيدحلانأىنعمبنسحلاامدختسايراخبلاو



قباسلاهمالكتحتجردنيامهلامكح١٥-١٠دجو،امهعينصلهءارقتسا

.ءارقتسإلانمديزمىلإجاتحيرمألانألاذهمزجيملهللاهظفحهنكلو،

حرشوحيباصملا)هيباتكيفهبصاخمادختساوهو:يوغبلامادختسا*

:(ةنسلا

ىلإمسقنيامهيفثيدحلاونيقباسلاهيباتكيفيوغبلاجهنمحرشنمدبالةيادبو

:(هحالطصابسح)ماسقأةثالث

Cحيحصوهفنيحيحصلايفناكام.

Cنسحوهفننسلايفناكام

Cفيعضوهف(ةتسلابتكلا)لوصألابتكجراخناكام

:يوغبلاميسقتدقن

ثيداحألكنألهيفلاكشإالف،لوألامسقللةبسنلاب-

.ةحيحصثيداحأنيحيحصلا

ننسلابتكنأل،ريبكلاكشاهيفف،يناثلامسقللةبسنلاب.1

،اضيأعوضوملاولبفيعضلاونسحلاوحيحصلايوحت

لاكشإلااذهنعباجأضعبلانأيقارعلاركذدقو

،هركذبقعثيدحلكمكحدروييوغبلانإهلوقب

نيبيال،يوغبلانأبلاقودرلااذهىلعيقارعلاضرتعاو

تكسيامنإو،ننسلانمهدروأاميفنسحلانمحيحصلا

دقو،فيعضلانيبيدقو،ابلاغبيرغلانيبيامنإو،اهيلع

اهيفناكامو:لاقاملهباتكةبطخيفكلذىلإيوغبلاراشأ

،فيعضلاكلذبجرخف،هيلإترشأبيرغفيعضنم

خيشلالاقامكهنأكو،زييمتنودنسحلاوحيحصلايقبو

(نسحلانمحيحصلايأ)كلذنايبنعتكسركاشدمحأ

و٦٠صثيثحلاثعابلا.امهجاجتحإلايفامهكارتشإل



.فرصتب١٦

دجوامبرهنألاضيألاكشإهيفف،ثلاثلامسقللةبسنلاب-

حيحصثيدحوهفكلذعمو،ةتسلابتكلاجراخثيدح

تبعوتسادقةتسلابتكلانأنممغرلاىلع،نسحوأ

رذتعادقو،ملعأهللاو،نسحلاوحيحصلانمريثكلا

ميسقتاذههميسقتنأب،يوغبلانعرجحنباظفاحلا

ثيداحأفصياماريثك،ليصفتلاثيحنمنكلو،يلامجإ

.ةفيعضوأةحيحصاهنأب،نسحلامسقيفاهركذ

نمةـبتركهمادختسا،نسحلاتامادختسانمو*

ناباهذيملتوةميزخنباعينصاذهو،حيحصلابتر

،ةحصلاباهيلعامكحيتلاثيداحألانمريثكف،نابح

راكفألاجئاتنيفنسحلاظفلظفاحلامدختسادقو*

.ثيدحتلابحرصيملسلدمهيفيذلاثيدحلافصول

كلذلاملثيدحلاةيوقتطورشىلعكلذدعبهللاهظفحدعسلاخيشلاملكتدقو

:نيمسقىلإمسقنتاهنأركذف،يحالطصإلاهريغلنسحلافيرعتبةقيثوةقالعنم

:نتملابقلعتتيتلاطورشلا:الوأ

.اميقتسمنتملانوكينأ-

ىنعمب)هوـحنبوأثيدحلاظفلبامإ،نتملايوقييذلادهاشلانوكينأ-

،ثيدحلااذهعمسدقنييوارلاالكنأنظلاىلعبلغيثيحب(هظافلأرثكأ

ءاملعلاضعبنأركذو،رمألااذهىلعهللاهظفحدعسلاخيشلادكأدقو

مولعملانمو)ىنعملابهلدهشتساففيعضلاثيدحللداهشتسإلايفعسوتدق



هللاىلصلوسرلاىلإثيدحلاةبسنبمزجلليفكيالىنعملابداهشتسإلانأ

ةبسنبمزجلاالطقفىنعملاةيوقتداهشتسإلااذهنمدافتسيو،ملسوهيلع

ةنسلاوأنآرقلادهشيدقو،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإثيدحلا

يفيذمرتلاكلذىلعهظفللدينممو.(هظفلنودثيدحلاىنعملةيوبنلا

(هجوريغنمىوريو)ثيداحألاىلعهماكحأضعبيفلوقيوهف،هعماج

.ظفللاالاهجوريغنميوردقىنعملانأدصقيوهف،

ىتححيحصلصأهلنوكيالأ،امظفلةيوقتلطرتشيهنأركذلابريدجلانمو

.ذوذشلابهيلعمكحيال

اذهو،هظافلأنمظفللكلداهشتسإلابثيدحلاةيوقتيفرخآلاضعبلاعسوتو

.تاعوضوملايفيزوجلانباىلعدرلايفيطويسلاجهنم

:ةلوبقملاةيوقتللنيلاثمهللاهظفحخيشلاركذمث

:لوألالاثملا

يفميعنوبأولماكلايفيدعنباوكردتسملايفمكاحلاوعماجلايفيذمرتلاهاورام

نعدمحمنبريهزنعملسمنبديلولاقيرطنملئالدلايفيقهيبلاوناهبصأرابخأ

ىتحنمحرلاةروسملسوهيلعهللاىلصهللالوسرأرق":لاقرباجنعردكنملانبا

مهيلعتأرقام،ادرمكنمنسحأاوناكنجلل!؟اتوكسمكارأيلام:لاقمثاهمتخ

كلف،بذكنانبركمعننمىيشبالو:اولاقالإ(نابذكتامكبرءآلايأبف)ةرمنم

نيرصاعملانمهاوقففعضموححصمنيبامءاملعلاهيففلتخاثيدحلااذهو"دمحلا

قيرطوملسمنبديلولاقيرط)هيقيرطعومجمبهللاهظفحدعسلاهللادبعخيشلا:

هنأالإهفعضمغريناثلاقيرطلانأبهللاهظفحلاقو("يماشامهالكو"ناورمنبدمحم

اقبطكلذولوألاقيرطلاةيوقتلحلصيوهفاذهىلعولوألاقيرطلاظافلأسفنبءاج

قيرطلاحلصييكلهنأيهوةظقوملاحرشيفهللاهظفحخيشلااهركذيتلاةدعاقلل

خيشلاامأو.امهظافلأرثكأوألكيفاكرتشينأدباللوألاقيرطلاةيوقتليناثلا

:"نيلصملاءاطخأيفنيبملالوقلا"هباتكيفلاقدقفهللاهظفحناملسنبروهشم

نإفاقودصناكنإودمحمنبريهزو،ملسمنبديلولاسيلدتهيففيعضهدانسإ"



،هبدرفتيمل،معن.يماشديلولاو،هتياوريفريكانملارثكت،هنعاوورنإماشلالهأ

،(٢٣٢/٢)لئالدلايفيقهيبلادنعامكدمحمنبناورمملسمنبديلولاعباتدقف

.نافعنباراد،ميقلانباراد٢٣٩صنيبملالوقلا"ةيناثلاةلعلاتيقبفيماشهنأالإ

:ىناثلالاثملا

لسرموةملسيبألسرم)،قرطةثالثنمثيدحلااذهدروثيحليللاةيمرثيدح

ثيداحلاةيوقتلكشالبيفكتقرطلاهذهف،(فيعضقيرطنمادنسمدرووءاطع

.هبجاجتحإلاو

:دانسإلابةقلعتملاطورشلا:ايناث

اسيلدتنوكينأك،لاوزللالباقفعضلاناكنإف،فعضلاديدشدانسإلانوكيالأ

ءوسوأديدشلاريغفعضلابثيدحلادنسيفوارلافصووأ،اعاطقناوأالاسرإوأ

.ذئنيحلاكشإالف،(اديدشظفحلاءوسنوكيالأطرشب)ظفحلا

ىلإعجريهنإ:لاقينأهيفريرحتلاو:لاقف،كلذطباضهللاهمحرظفاحلاركذدقو

حلاصييذلاوهفامهيفلامتحإلايوتسيثيحف،درلاولوبقلايفرطيفلامتحإلا

.ربجنياليذلاوهفدرلابناجىوقيثيحو،ربجنينأل

يفهركذمدقتدقو،نتملايوقيادهاشوأ،دنسلايوقياعباتمنوكينأامإرباجلاو

:عباتملاىلعزاجيإبملكتننأانهانبنسحيو،نتملابةقلعتملاطورشلا

عمطقفىنعموأ،ىنعمواظفلثيدحلاةياوريفهريغيوارلاكراشينأيه:ةعباتملاف

:امإيهو،يباحصلاداحتا

.دانسإلالوأنميوارللةكراشملالصحتنأ:يهو:ةمات-

ظفاحلاملكتدقو،دنسلاءانثأيفيوارللةكراشملالصحتنأ:يهو:ةرصاق.1

:لاوحأ٣نمولخيالهنأبلاقف،عباتملاتاجردنعهللاهمحر

.هتجردنعهيقريالةلاحلاهذهيفوهو،هنودنوكينأامإ-

.هلثمنوكينأامإو-



.هقوفنوكينأامإو-

يقترينسحلا:نأبلاقفاحوضورمألاديفتسملاةفحتيفروصنمرهامروتكدلادازدقو

نوكينأك)هنمىلعأوأ،(اقودصعباتملانوكينأك)هلثمعباتمبهريغلحيحصلاىلإ

نوكينأك)هلثمعباتمب،هريغلنسحلاىلإيقتريالمتحمافعضفيعضلاو،(ةقثعباتملا

:الثمف،(ةقثوأاقودصعباتملانوكينأك)هنمىلعأوأ،(المتحمافعضافيعضعباتملا

ىورولف،احيحصنوكيهدانسإنإفهحيحصيفهللاهمحريراخبلاهاورثيدحنأول

فخواردانسإلايفنوكينأىنعمب،نسحدانسإب،ثيدحلاسفنهللاهمحريذمرتلا

:ماكحأةثالثثيدحللف،هطبض

هلاجرو،هحيحصيفهاورهللاهمحريراخبلانأرابتعاباحيحصنوكينأامإ-

.تاقثمهلك

فلخوارهيفدانسإبهاورهللاهمحريذمرتلانأرابتعاب،انسحنوكينأامإو-

يذمرتلادانسإىلعمكحيف،نيقيرطلاعومجمبثيدحلاىلعمكحينأامإو-

هنمىلعأبعبوتدقنسحلايذمرتلاقيرطنأرابتعابكلذو،هريغلحيحصهنأب

.يراخبلاقيرطوهو،

ىلع،هللاهامحردوادوبأهيورينأك،حيحصدانسإبىوردقثيدحلانكيملنإف

هلايواسمنوكيقيرطلااذهنإف،يذمرتلاقيرطريغ،نسحقيرطنم،لاثملاليبس

.هريغلحيحصلاىلإىرخألاقيرطلاقيرطلكيقريو(طبضلاةفخيفيأ)

اذهناكو،هـتاوردحأفعضل،فيعضدانسإباثيدحيذمرتلاىوراذإاذكو

،لاثملاليبسىلع،دواديبأدنعرخآدانسإيفيوارلااذهعبوتو،المتحمفعضلا

:تالاح٣يفهريغلنسحلاةجردىلإفيعضلاةجردنميقتريثيدحلااذهنإف

.(هنمىلعأيأ)ةقثعباتملايوارلاناكاذإام

.(اضيأهنمىلعأيأ)اقودصعباتملايوارلاناكاذإ-

ريغهفعضناكنإامأو،(هلثميأ)المتحمافعضافيعضعباتملايوارلاناكاذإ.1

.كلذركذقبسامك،ةيوقتللحلصيالهنإف،لمتحم



لوزيالفعضاذهف،لاثملاليبسىلعبذكلابمهتمثيدحلادانسإيفناكنإامأو

كلذبو):هلوقبثيثحلاثعابلايفركاشدمحأخيشلا،كلذىلإراشأنممو،ةعباتملاب

نمءاجاذإفيعضلاثيدحلانأمهقالطإيف،نيرخأتملاءاملعلانمريثكأطخنيبتي

فعاضناكاذإهنإف.حيحصلاوأنسحلاةجردىلإىقتراةفيعضةددعتمقرط

:عونلااذهنمىرخأقرطنمءاجمث،بذكلابهماقاوأيوارلاقسفلثيدحلا

الثيحبمهتلادعيفنيحورجملاوأبذكلابنيمهتملادرفتنأل،فعضىلعافعضدادزا

.(حضاواذهو.مهتياورفعضديؤيو،مهثيدحبةقثلاعفري:مهريغهيوري

،ظفللامهوبمزجوهثيدحلاذوذشبمكحلانألاذاشربخلانوكيالأاضيأطرتشيو

ةثالثهللاهظفحدعسلاخيشلابرضو.هبىوقتيوأىوقتينأنكميالاذهىلعو

:قرطلاددعتبىوقتتاليتلاثيداحألانمعونلااذهلةلثمأ

:لوألالاثملا

نبديعسوةريرهيبأنعقرطةدعنمتءاجثيحءوضولاةيادبيفةلمسبلاثيدح

قرطلاهذهلكنأهللاهظفحخيشلاحجرومهنعهللايضريردخلاديعسيبأوديز

دقهنأرجحنباركذدقو،دمحأاهفعضدقوةعباتمللحلصتالفعضلاةديدش

عومجمنأرهاظلاو:لاقهنكل،فعضنماهنملكولخيالثيداحأتدرو

ال):ةريرهيبأثيدحىوردقو.الصأهلنأىلعلدتةوقاهنمثدحيثيداحألا

نباو(101)دوادوبأ(هيلعهللامساركذيالنملءوضوالو،هلءوضوالنملةالص

.(٣٩٩)ةجام

:يناثلالاثملا

عفردقمالسلاوةالصلاهيلعهنأتبثهنألءاعدلانمءاهتنإلادعبهجولاحسمثيدح

باحصأدنعءاجدقوهجولاحسماهيفركذيملوةددعتمنطاوميفءاعدلادنعهيدي

يضرناملسنعيدهنلانامثعيبأقيرطنمءاعدلاباتكيفيناربطلادنعوننسلا

اعوفرمءاجدقو،(ثيدحلا......هيديعفراذإهدبعنميحتسيلهللانإ):هنعهللا

انورقمدريملحسملانأحسملاثيداحأفعضديزيامموفقولاحجارلاوافوقومو



ثيدحنيميثعنبدمحمخيشلاركذدقو.عفرلااهيفدرويتلاثيداحألايفعفرلاب

دماذإملسوهيلعهللاىلصيبنلاناك:يذمرتلادنعهنعهللايضرباطخلانبرمع

ثيدحللهليثمتضرعميفكلذو،ههجوامهحسميىتحامهدريملءاعدلايفهيدي

هريغودواديبأدنعدهاوشهلو:مارملاغولببحاصلوقلقنوهريغلنسحلا

.(ملعلاةبتكم٧صثيدحلاحلطصم).نسحثيدحهنأبيضقياهعومجمو

:ثلاثلالاثملا

ىلصهءوضويفدروامحصأنأهللاهظفحخيشلادكأثيح،ةيحللاليلختثيداحأ

ليلحتاهيفدريمل(مهنعهللايضرسابعنباويلعونامثعثيداحأ)ملسوهيلعهللا

ثيدحقرطضعبنمدرودقةيحللاليلحتنأىلإهللاهظفحخيشلاهبنو،ةيحللا

نأركذلابريدجو.ةلطاباهنأبةدايزلاهذهىلعمكحهنكلو،هنعهللايضرنامثع

ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإةعوفرملاقرطلاضعبححصدقنيرصاعملاءاملعلاضعب

هباتكيفركذثيحهللاهظفحيزازعلافسوينبلداعخيشلامهنموةيحللاليلحتيف

:امهونيعوفرمنيثيدح(ةنسلاحيحصوباتكلاهقفيفةنملامامت)

ملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ:اعوفرمهنعهللايضركلامنبسنأثيدح.1

يبرينرمأاذكه):لاقوهتيحلهبللخف،هكنحتحتهلخدأفءامنمافكذخأ

نسح(١٤٥)دوادوبأهاور:حيحصهدانسإنأركذو،(لجوزع

.(٤٣ه)هدهاوشب

.هتيحلللخيناكملسوهيلعهللاىلصيبنلانأهنعهللايضرنامثعثيدح-

(٣١)يذمرتلاو،(٤٣٠)ةجامنباهاور:هدهاوشبنسحهنأركذو

٧٤ص،ةراهطلاباتك،ةنسلاحيحصوباتكلاهقفيفةنملامامت.هححصو

.ةبطرقةسسؤم

حرجلايفهتارضاحميف)رخآنطاوميفهللاهظفحدعسلاخيشلاهركذعبارلاثمكانهو

:وهو(ليدعتلاو

هللاىلصيبنلاميلستيفنييماشلاةياورنمدمحمنبريهزقيرطنميذمرتلاثيدح



سنأوةشئاع)ةباحصلانعهجوريغنمءاجثيدحلااذهوةدحاوةميلستملسوهيلع

حصتالاهلكو(مهنعهللايضربدنجنبةرمسوعوكألانبةملسودعسنبلهسو

نماهاوقنمكانهوينيدملانباوربلادبعنباوينطقرادلاويليقعلااهفعضدقو

،ةالصلاباتك،ةنسلاحيحصوباتكلاهقفيفةنملامامت)،قرطلاعومجمبنيرخأتملا

هللاهظفحيزازعلافسوينبلداعخيشلامكحدقو،ةبطرقةسسؤم(١٨٠/١)

ةباحصلاىلعةفوقومةميلستلاهذهتتبثدقو،(هريغلنسحهنأبثيدحلاىلع

لقنوةدحاولاةميلستلاءازجإىلعملعلالهأعامجارذنملانبالقنوسنأوةشئاعك

ةميلستلاهذهءازجإىلعملعلالهأنيبفالخلاعقودقوةباحصلاعامجابجرنبا

.فالخلااذهةباحصلانيبعقيملو

دهاوشلابثيدحلاةيوقتيفءاملعلاجهانمنأعضوملااذهيفاضيأركذلابريدجلانم

:يه

ىوقتيالثيدحلانأىريثيح،مزحنبابهذموهو:ددشتملابهذملا-

.هقرطتددعتامهمادبأ

ىوقتيثيدحلانأىريثيح،يطويسلابهذموهو:لهاستملابهذملا.1

.فعضلاةديدشوأةذاشوأةيهاوتناكنإوقرطلاددعتب

،طباوضبةيوقتلاوهو،نيمدقتملانمروهمجلابهذموهو:طسولابهذملا-

كلذىلعلدياممو،رابتعإللةحلاصةيوقملاقرطلاهذهنوكتنأبجيثيح

ىلعف،(داضتعإللهبتكأةعيهليبأثيدح):دمحألوق،نيمدقتملاعينصنم

ثيدـحاذكورابتعإللحلاصهنكلوفيعضةعيهلنباثيدح:لاثملاليبس

نمثيدحهدضعوامهدحأقيرطنمثيدحءاجاذافهللادبعنبكيرش

.هبجتحيوهريغلنسحلاةجردللصيوىوقتيهنإفرخآلاقيرط

دعاسلاخيشلاو،هنمىوقأوهامهضراعاذإالإ،امومعهبجتحينسحلاثيدحلا

نمفنصملادوصقمنمدكأتلادعبالإاقالطإنسحلابجتحيالهنأىلعهبنهللاهظفح



(؟هباصاخاحالطصاهبينعيمأيحالطصإلانسحلاهبينعيله)نسحلاظفلهقالطإ

نابسحلابثيدحلاىلعمكحيثيحهعماجيفيذمرتلاماكحأضعبلثملابرضيو،

نارمعنعنسحلانعيرصبلاةمثيخثيدحيفهلوقكهدنسيفنعطيكلذعمو

لاقوارنعمتاحوبألئساملو،(كاذبسيلهدانسإونسحثيدح):هنعهللايضر

.ال:لاق،؟هبجتحيأ:هلليقف،ثيدحلانسحوه:

نسحلاوههبجتحييذلانسحلانأو،ةمئألادوصقموهطباضلانأرمألاةصالخف

نأىلإرظنلاهللاهظفحخيشلاتفليو،(هريغلوأهتاذلناكاءاوس)يحالطصإلا

فالـخ،(ىنعمواظفلةيفيقوتدئاقعلانأل)دئاقعلايفانايحأهبجتحيالهريغلنسحلا

هذهنأل،اهظافلأبمدختستالنكلوةحيحصناعمكانهف،ماكحألاثيداحأ

اذإهريغلنسحلايفامامتنانتملاقفتااذإامأو)،ةنسلاوأباتكلايفتأتملظافلألا

.(هبجاجتحإلايفلاكشإالفدئاقعلاثيداحأنمناك

ةلثمأكيبهذلاظفاحلااهركذيتلاديناسألاىلعقيلعتلاىلإهللاهظفحخيشلادمعمث

:يهونسحلاثيدحلاديناسأل

امكنسحلاديناسأىلعأنميهو،هّدجنع،هيبأنع،ميكحنبزهب-

ددعو،هدنعنسحلللوألالاثملااهلعجثيحيبهذلاعينصنمرهظي

،اهدحأيراخبلاقلع،اثيدح١٩،ةتسلابتكلايفةلسلسلاهذهثيداحأ

.ةميقتسماهلكاهنأبهللاهظفحخيشلالوقيو

اهثيداحأىلعبلغيةلسلسيهو،هّدجنع،هيبأنع،بيعشنبورمع-

اثيدح١٨٠–١٧٠ةلسلسلاهذهلةتسلابتكلايفجرخدقو،ةماقتسإلا

اعبت،ةلسلسلاهذهيفءاملعلافلتخادقو،ةماقتسإلااهثيداحأىلعبلاغلاو

هللايضرورمعنبهللادبعهدجنمبيعشنبورمععامسيفمهفالتخإل

دبعنبدمحمرشابملاهدجوهله،(هدج)نمدوصقملايفمهفالتخاو،امهنع

نامنوامهنعهللايضرصاعلانبورمعنبهللادبعهيبأدجمأورمعنبهللا

:ةلأسملاهذهيفملكت

هللايضرورمعنبهللادبع)هنأهدجيحصفينأنيبقرفثيح:ينطقرادلا



هدجنعهيبأنع)لاقنإاذكوهبجتحيالفحصفيالوأ،هبجتحيف،(امهنع

نأيفلادجالهنأل،كلذوحنوأ،(ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمس

.يباحصلاوهانهدوصقملا

ةياورلايفهئابآركذبيعشنبورمعباعيتساطرتشاثيح:نابحنبا

نبهللادبع:(هدج)ـبدوصقملانأنمدكأتنيكل،ثيدحلابجتحيىتح

يذلاعونلااذهنماحاواثيدحهحيحصيفجرخأو،امهنعهللايضرورمع

نعهللادبعنبدمحمنعهيبأنعبيعشنبورمعثيدحوهو،هطرشمزتلا

،ثيدحلا(.....اسلجمينممكبرقأويلإمكبحأبمكثدحأالأ):اعوفرمهيبأ

نبورمعاهيفبعوتسايتلاتاياورلانأباذهىلعيئالعلاضرتعادقو

نإبيعشنبورمعنأنابحنباةجحو،ةردانتاياورهئابآركذبيعش

نإو،السرمثيدحلانوكيف،هلةبحصالدمحمف،دمحمرشابملاهدجدارأ

هدجقليملبيعشهوبأف،امهنعهللايضرورمعنبهللادبع،هيبأدجدارأ

اذهىلعنازيملايفيبهذلاضرتعيو،امهنعهللايضرورمعنبهللادبع

لب،امهنعهللايضرورمعنبهللادبعهدجيقلدقابيعشنأدكؤيو،يأرلا

ناكبيعشعمث"ولب،هللادبعنبدمحمهيبأةافودعبهرجحيفيبرتو

لاصتإىلعكلذلدف،هنعهللايضرهللادبعهدجةافوىلعمقافوتمدقت

.دنسلااذه

جاجتحابدهشتساو،ةلسلسلاهذهجاجتحإلاةحصىلعدكأ:يراخبلا

ىتح،اهمالسنبمساقلاديبعيبأوقاحسإوينيدملانباودمحأكةمئألارابك

اذإامهنعهللايضررمعنبانععفاننعبويأةلسلسبقاحسإاههبش

دمحأخيشلالعجاماذهلعلو،مالسإلاخيشرايتخااذهو،اهيلإدنسلاحص

اهتحصلعصنيراخبلانأل،زهةلسلسىلعةلسلسلاهذهحجريركاش

تحجرف،اقيلعتامهيلكبيراخبلادهشتساو،زهةلسلسعمكلذلعفيملو،

ثيثحلاثعابلا،اهتحصىلعصنلاببيعشنبورمعةلسلس

نوححصيةميزخنباويذمرتلاومكاحلانأركذلابريدجو،٢٨٧ـ٢٨٥ص



يفبيعشنبورمعةمجرتيفةلسلسلاهذهيفهيأرظفاحلالقن:نيعمنبا

الهدجنعهيبأنعىوراموهسفنيفةقثوه:لاقثيح،بيذهتلابيذه

ابتكبيعشدجو،لسرمهنأليبقنمفيعضوهولصتمبسيلوهيفةجح

حاحصيهوالاسرأهدجنعاهيوريناكفهنعهللايضرورمعنبهللادبعنع

ظفاحلادردقو،اهعمسيملهنأريغ،هنعهللايضرورمعنبهللادبعنع

ىلعو،هدلجنمبيعشعامستبثأو،مدقتامك،يأرلااذهيبهذلا

،هدجنعهتياوريفلاكشإالف،هدجنعهيورياملكهعامسمدعضارتفا

اذإف:لاقثيح،نيعمنبايأرىلعهقيلعتيفظفاحلاكلذىلعدكأامك

،اهضعبلهعامسحصواهعمسيملهنأريغحاحصهثيداحأنأنيعمنباهلدهش

نأكف،ـها.لمحتلاهوجودحأوهوةحيحصةداجونوكينأيقابلاةياغف

يعفاشلاناكامك،جاجتحإلاةبترمىلإلسرملااذهتعفردقةداجولاهذه

ريبكيعباتلسرمويباحصلاىوتفاهنم،اهاركذرومأبلسارملانايوقيدمحأو

.ينابلألاكلذىلإهبنامك،خلا...،ناجرخملافلتخااذإ،

ملكتنمو:لاقف،ةلسلسلاهذهىلعهعماجيفيذمرتلاملكت:يذمرتلا

مهأك،هدجةفيحصنعثدحيهنألهفعضامنإبيعشنبورمعثيدحيف

ثيداحأبنوجتحينيثدحملارثكأنكلوهدجنمثيداحألاهذهعمسيملهنأاوأر

ملعلالهأةماعجاجتحا،يراخبلانعيذمرتلالقنو،بيعشنبورمع

بيعشنبورمعثيدكب

لوقيو،هنعهللايضرةريرهيبأنع،ةملسيبأنع،ورمعنبدمحم-

قلعدقو،ةقباسلاةلسلسلانمىوقأةلسلسلاهذهنأبهللاهظفحخيشلا

،اهنماثيدحملسمجرخأو،ةلسلسلاهذهثيداحأنمنيثيدحيراخبلا

دقو.ةتسلابتكلايفاثيدح١٢٣اهلو،اهنمثيداحأيذمرتلاححصو

نمنيبتفبيذهتلايفهتمجرتيفورمعنبدمحميفداقنلاءارآظفاحلايقاس
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:يلاتلاكةلثمألاهذهىلعهللاهظفحخيشلاقلعو

دقوهبجتحيالفيعضهنأحيحصلاوهثيدحنسحينمكانه:روعألاثراحلا

هركذدقو.نآرقلاةفصثيدحكهنعهللايضريلعنعتاركنمىور

.(٢٥٧)ءافعضلايفيليقعلا

ينيدملانباويلجعلانأهللاهظفحخيشلالقنوقودص:ةرمضنبمصاع

يليقعلالقنوسأبهبسيل:يئاسنلالاقو،هنأشنماونسحدقدعسنباو

نعناطقلاديعسنبىيحيلوق(٢٥٧)ءافعضلايفروعألاثراحلاةمجرتيف

،ثراحلاثيدحىلعةرمضنبمصاعثيدحلضففرعنانك:نايفس

هيلعتركنتسادقو،نابحنباويدعنباويباجزوجلاهيفملكتامنيب

.منغلانم٥لبإلانم٢٥يفلعجملسوهيلعهللاىلصهنأاهنم،ثيداحأ

هفصوويئاسنلاهيفملكتدقفةعباتملابلوزيفعضهيف:ةأطرأنبجاجح

،انورقمملاسمهلجرخأدقو،هظفحيفملكتو،ءافعضلانعسيلدتلاب

مهثيدححلاصينممهلاثمأوةعيهلنباةعباتمبلوزيلاثملاليبسىلعهفعضف

.ضعبلاهاوقدقو،لسرملالصيففلاخياماريثكو،رابتعإلل

سيل):هنعلاقثيحدمحأ،هفعضنممو،فعضهيفنأحجارلا:فيصخ

،(دنسملايفبارطضالاديدشفيصخ):هنعلاقو(ثيدحلايوقالو،ةجحب

يليقعلالقنو(هظفحءوسيفملكتو،طلخي،حلاص):متاحوبأهنعلاقو

هقثودقو،ءاجرإلايفانكمتمناكهنأ(٤٥٣)فيصخةمجرتيفءافعضلايف

ريبجنبديعسثيدح،هيلعركنتسااممو،ةعرزيبأو،نيعمنباكةعامج

ةالصدعبمرحأملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ،امهنعهللايضرسابعنبانع

جحلابىلملسوهيلعهللاىلصهنأيراخبلاهاورامحيحصلاو،ةضيرفلا

ههتبادهبتماقوزرغلايفهلجرعضوامدنع



:

:

:

)

() :(

) :(

.

:

•.

•:) .

( •: )(

:)()

()



ثيح،(اوعمسامعتكسيوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأ

،ةروهشملاةسمخلابتكلايفسيلامباوبألانمريثكيفنوتملانمجرخأ

كلتباحصأاهجرخأةحيحصثيداحأبابلايفو،ةفيعضتناكنإو

،لاجرلابتكيفنسحلانأىلإاضيأهللاهظفحهبنو،مهبتكيفبتكلا

.بيرغلاابلاغهبدصقيخيراوتلاولدعلابتكو،يدعنبإللماكلاك

تيقب،دمحلاهللو،ليصفتلانمعونبلوبقملاثيدحلانايبنمءاهتنإلادعب:ةلأسم

؟لمعلاوملعلاثيحنمداحآلاثيدحمكحيهو،ادجةمهمةلأسم

نم،ءاهقفلاوثيدحلالهأيرخأتمبهذم،ةبخنلاحرشيفرجحنباظفاحلاررق

ميسقتنأىلإهللاهامحرلبقمخيشلاراشأدقو،توبثلاةينظداحآلاثيداحأنأ

ناسيكنبنمحرلادبعوههبلاقنملوأو،عدتبمميسقترتاوتموداحآىلإثيدحلا

،ةيلعنبابريهشلاميهاربإنبليعامسإنبميهاربإهذيملتكلذىلعهعبتو،مصألا

هلعلفارتاوتم"ةلاسرلا"يفلمعتساهنأيعفاشلانعءاجامامأو،بألاالنبإلاوهو

ىلعهقيلعتيفهللاهظفحمعنملادبعنبورمعخيشلالصفو،مالكلالهأنعاهذخأ

ثيدحنأنم،ةعامجلاوةنسلالهأو،ثيدحلالهأيمدقتمبهذم،ةبخنلاحرش

الوذوذشريغنمهاهتنمىلإ،هلثمنعطباضلالدعلالقنبدانسإلاحيحصلادحاولا

.رتاوتملاثيدحلالثمهلثمتوبثلايعطقهنأيأ،اعيمجلمعلاوملعلاديفيةلع

ضعبو،رثألالهأنمريثكموقنعلوقلااذه(٨/١)ديهمتلايفربلادبعنبالقنو

لوقلااذهنأدادنمزيوخنباركذو،هريغويسيباركلانيسحلامهنم،رظنلالهأ

،لاسرملابجتحيكلامف،يهدبرمأاذهو،كلامبهذمىلع(جيرختلانم)جرخي

نإ:لاقثيح،ذخأهبو،مزحنبابهذهيلإو،؟هدنسحصاذإلصتملابفيكف

لمعلاوملعلابجويملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإهلثمنعلدعلادحاولاربخ

نإ}:ىلاعتهلوقو،{ملعهبكلسيلامفقتالو}:ىلاعتهلوقبكلذللدتساو،اعم

،امومذمنظلانوكياذهىلعو،{ائيشقحلانمينغيالنظلانإونظلاًالإنوعبتي

نتوـميال))ثيدحبلدتساو،نظلاديفيهنإ:هلوقباذهىلعيناعنصلاقلعدقو



هللاىلصيبنلاو،اتوقممنظلالكسيلو((لجوزعهللابنظلانسحيوهوًالإمكدحأ

:يأ،((باوباصلارحتيلفهتالصيفمكدحأكشاذإ)):لوقيملسوهلآىلعوهيلع

اضيألوقيو،تادابعلافرشأنميهو،(نظلابلاغىلعيأ)يرحتلاىلعاهانبم

ضعبنمهتجحبنحلأمكضعبلعلو،يلإنومصتختمكنإ)):نظلابلمعلانايبنأشيف

هللاىلصيبنلاف،((راتلانمةعطقهلعطقأامنإف،ائيشهيخأقحبهلتيضقنمف،

همكحيفنوكينأزوجيو،نظلابمكحيو،ملعلاريغبمكحيدقملسوهلآىلعوهيلع

،مزحنبايأرلامهماديقهللاهمحرلبقمخيشلافاضأو،ائطخمنوكينأوابيصم

بجوملسوهلآىلعوهيلعهللاىلصيبنلانعتبثاذإثيدحلانأحيحصلا:لاقف

،ابجاونوكيدقلمعلانأل،هبلمعلابجي:لوقنالوهلوبقبجيلوقنو،هلوبق

لقنو،احابمنوكيدقو،ابحتسمنوكيدقو،اهوركمنوكيدقوامرحمنوكيدقو

هباتكيفامك،يبساحملادسأنبثراحلاويرهاظلادوادنعيأرلااذهمزحنبا

دمحمنبمالسلادبعلضفلاوبأروتكدلاخيشلاقلعيو،(ماكحألالوصأيفماكحإلا)

لوصأيفنوددجملاوديدجتلا"هثحبيف،مزحنبايأرىلع،هللاهظفحميركلادبعنب

ديفيداحآلاربخنأيفمزحنباةلدأعجارينم:هلوقب،١٢٢صشماه،"هقفلا

هنكلو،هسفنيفينظعقاولاثيحنمهنأتابثإيففلاخيالهنأدجينيقيلاوعطقلا

رابخألانعهللاردقبيفنمأطخلاف،هنيدظفحنمضدقهللانأرابتعابيعطقهنأىري

لـقنو.(١/١١٢،ماكحإلاعجار)،اهاوساميفادراوناكنإو،ةصاخبةيعرشلا

هجرخأامةحصبعطقللحالصلانبارايتخا،ثيثحلاثعابلايفركاشدمحأخيشلا

نأل،هبعقاويرظنلاينيقيلاملعلاو،امهدحأهجرخوأامهيحيحصيفناخيشلا

نظنإف،نيباتكلاثيداحأةينظانضرتفاولف،لوبقلابنيباتكلاثيداحأتقلتةمألا

ىلععمتجتالةمألاهذهنأل،موصعمنظامهثيداحألوبقيفثمتملااهلماكبةمألا

هذهنأل،ةيعطقلاىلإةينظلانمامهثيداحأةلزنمعفريعامجإلااذهنإفهيلعو،ةلالض

،كشالبةينظيهف،ضعبلااهضعبنعتلصفاذإ،لوبقلابامهتقلتيتلاءارآلا

همحريبطاشلادكؤيو،قارتفإلالاحاهلسيلاماهعامتجابةوقلانماهللصحنكلو

ىلعترفاضت"ةينظلاتايئزجلايأ"اهنأل":هلوقبىنعملااذهىلع"تاقفاوملا"يفهللا



،قارتفإللسيلامةوقلانمعامتجإللنإف،عطقلاهيفتدافأىتحدحاوىنعم

يفنوددـجملاوديدجتلانعالقن(٣٧/١)تاقفاوملا،"عطقلارتاوتلادافأهلجألو

دضعرظانلاىلعةلدألاترثاكتاذإو":رخآعضوميفلاقو،٢٥٦صهقفلالوصأ

ديدجتلانعالقن(٣٧/١)تاقفاوملا،"عطقللةديفماهعومجمبتراصفضعبباهضعب

.٢٥٧صهقفلالوصأيفنوددجملاو

ينطقرادلاك،ظافحلانمدقنلالهأضعباهيلعملكتةليلقثيداحأكلذنمىنثتساو

امنإو،ةحيحصريغاهنأكلذىنعمسيلو،نأشلااذعلهأدنعةفورعميهو،هريغو

اذـه،يقارعلانع،دمحأخيشلالقنمث،اقافدقظافحلاعامجانأكلانهامةياغ

،ريثكنباو،ةرعاشألانممالكلالهأرثكأو،بهاذملاءاهقفنمددعنعلوقلا

حرشنمهلقنقبسامفلاخياذهنأ،ملعأهللاو،ودبينكلو،رجحنباظفاحلاو

باحصأهيلإبهذام،دمحأخيشلاحجر،لاوقألاهذهركذدعبو،افنآةبخنلا

.(توبثلاةيعطقيأ)لوقلااذه

:ةلأسملاهذهيفملكتنمزربأنمو

ام:باب:لاقف،هحيحصباوبأنمابابةلأسملاهذهلدرفأثيح،يراخبلا-

ضئارفلاوموصلاوةالصلاوناذآلايفقودصلادحاولاربخةزاجإيفءاج

.هلمجرتامىلعلدتارابخأبابلااذهيفدروأو،ماكحألاو

قاسمث،دحاولاربختيبثتيفةجحلا:لاقثيح،ةلاسرلايفيعفاشلاو-

يعفاشلانأنمربلادبعنباهلقناميفكلذدعبةجحالف،كلذىلعةلدألا

وهبوصألانأودبيو)،داحآلاثيداحأبلمعلانودملعلاتابثإىلإبهذي

هللاهمحرربلادبعنبالوقلقنيفتمهوأيردأالو،ملعلانودلمعلاتابثإ

.(احيحصهتلقنمأ

وأملعلاديفتالداحآلاثيداحأنأبلوقلانأىلإيناعمسلارفظملاوبأراشأو-

ثيداحأدرلةلزتعملاوةيمهجلاعدبنموهف،هللصأالثدحملوقلمعلا

،لجوزعيرابلاتافصيفنيففرحنملامهبهذمفلاختيتلاتافصلا

،رابخألادريفةعدتبملابغشسأراذهو:لاقف،داحآرابخأاهمظعمو



لوقلااذهامنإو:رخآعضوميفلاقو،رابتعإلاورظنلانمليلدلابلطو

رتاوتلاقيرطبهلقننمدبالو،لاحبملعلاديفيالدحاولاربخنأركذييذلا

درهنممهدصقناكو،ةلزتعملاوةيردقلاهتعرتخاءيش،هبملعلاعوقول

تباثمدقوملعلايفملعمهلنكيملنيذلاءاهقفلاضعبمهنمهفقلتو،رابخألا

اورقألةمألانمقرفلافصنأولو،لوقلااذهنممهدوصقمىلعاوفقيملو،

مهقئارطيفمهفالتخاعممهارتمهاف،ملعلابجويدحاولاربخنأب

،دحاولاربخلابهيلإبهذيامةحصىلعمهنمقيرفلكلدتسيمهدئاقعو

يضرةباحصلاحارجىلإيدؤيةياهنلايفهنأل،لوقلااذهةروطخىلإهبنو

،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانعرابخألاهذهةلقنمهنيذلا،مهنعهللا

متشيناكيذلاديبعنبورمعك،عدبلاسوؤرضعبنمالعفثدحاماذهو

نأزوجيالدحاولاربخنأ:انلقاذإف:لاقثيح،مهنعهللايضرةباحصلا

امرومأيفاونوددقمهأكريصيو،هعفنيالو،ائيشادحأديفيالامبنيلغتشم

نممظعأرمأىلإلوقلااذهيقتريامبرو،هيلعدامتعإلاوهيلإعوجرلازوجيال

نمدحاولافدحاولاىلإنيدلااذهىدأملسوهيلعهللاىلصيبنلانإف،اذه

دحاوهنأليوارلالوقلبقيملاذإف،هنعاولقنو،ةمألاىلإهودؤيل،هباحصأ

داقتعإلاو،عينشلالوقلااذهنمهللابذوعن،يدؤملاىلإبيعلااذهعجر،

.حيبقلا

يأ)رمألاسفنيفحيحصهنأبهمسووةحصلابثيدحلامسونيبقرفلاام:ةلأسم

:(ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإهتبسنةحصبمزجلا

تفتحااذإ،(يعطقلا)ملاعلاداحآلاربخةدافإةلأسمبريبكقلعتتاذةلأسملاهذهو

:وهقرفلاو،نيحيحصلاثيداحأك،نئارقلااهب

،هيف(ةيحالطصإلا)ةسمخلاةحصلاطورشققحتينعي،ةحصلابثيدحلاماسونأ

نظلاديفيناكنإو،ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإهتبسنبمزجلانود



حيحصهنأبثيدحلامسوامأ،كلذنويلوصألاررقامك،لمعللبجوملاحجارلا

وهو،ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإهتبسنبعطقلاينعيهنإف،رمألاسفنيف

.يعطقلاملعلاديفيةلاحلاهذهيف

،ةلأسملاهذهيفروهمجلا،هللاامهمحرمالسلادبعنبزعلاويوونلافلاخدقو

درلاو،ثيدحلابلمعلاىلععامجإوهامنإ،ةلاسملاهذهيفةمألاعامجإنأبالاقو

:اذهىلع

.نييلوصألاونيثدحملانمروهمجلايأرلفلاخميأرلااذهنأ:الوأ

ثيداحأللضفيأف،لمعلاىلععامجإوهامنإعامجإلانأبانلقاذإاننأ:ايناث

هيفتققحتثيدحلكبلمعلابوجو،ءاملعلاىدلررقتدقو،نيحيحصلا

.ةيحالطصإلاةحصلاطورش

عامجإلاك،داحآلاثيدحبةفتحملانئارقلانأىلإ،هللاهمحر،يوونلابهذولب

يفنيحيحصلايبحاصمدقتوأ،تاقثلاةمئألاةياورباهلسلستوأ،اهتحصىلع

هللالوسرىلإةبسنلاةيعطقتابثإلريثكلاددعلانعينغتال،حيحصلاةفرعم

.ملسوهيلعهللاىلص

ينيوجلايلاعملاوبأ،نيمرحلامامإ،هللاهظفحفيرشلامتاحروتكدلاخيشلاشقاندقو

،هللاةئيشمب،انهلقنأو،"حرتقملاجهنملا"هثحبيف،ةلأسملاهذهيف،هللاهمحر

:ةلماكةشقانملا

،ةلبانحلانمةيوشحلاتبهذ)):(ناهربلا)يفينيوجلايلاعملاوبأنيمرحلامامإلوقي

ىفخيال،يزخاذهو.ملعلابجويلدعلادحاولاربخنأىلإ:ثيدحلاةبتكو

.بليذىلعهكردم

؟ءىطخيوهومتفصويذلالدعلالازينأنوزوجتأ:ءالؤهللوقنف

ديزمىلإةجاحالو،ةبيهلاباجحلًاقرخوًاكتهو،ًاتهكلذناك،ال:اولاقنإف

دقهنأ:هيفبيرقلالوقلاو.هيفنايبلا

وارعجرامل،ًاروصتمطلغلانكيملولو.ةرثكنودعيالعمجتابثإلاةاورلانملز



عمقدصلابعطقلاف،أطخلاناكمإنيبتاذإف،هوليختامفالخبرمألاو،هتياورنع

لب،دحاوةلادعبعطقنالنحنو،ىلاعتهللاملعيفلدعلايفاذهمث.لاحمكلذ

،لمعلابجويدحاولاربخنأمهنظالإقلعتمالو.رهظيامفالخرمضينأزوجي

اذههمالكيفكيو.هصنبًالماكينيوجلامالكاذه.((عنقمهيفامبهيلعانملكتدقو

هتمامإيف)هلثمىلعدري(هفعضيف)"هللاهظفحمتاحخيشلايأ"يلثمنأ،ًافعض

)ـلف،(ةيوشحلا)ـسبةلبانحللهزبانامأ،(هلوصأوهقفلايفهتلالجو

نمو،(هللاهمحر)باتهنكل.اههفرعننأهلثملناكامو،(مزخأنماهفرعنةنشنش

نًعالقن((ملعلابجويلدعلادحاولاربخنإ)):هلوقامأو،هيلعهللاباتبات

نوثداحملافلخادلاهيلعلخدوينأانهنمو،ًاقلطممهلوقاذهسيلف،نيثدحملا

.مدقتامك،(لداعلادحاولاربخ)نممهدنعحصامم(ملعلا)نوديفتسي

ةقثب،ربخلاقدصبنظلاةبلغ:لوألا:نارمأهيفعمتجاام:مهدنعحيحصلاو

ذوذاشلاءافتنايهو،ملعلاةديفمنئارق:ياثلاو؛ريخلابدنسلالاصتاونيلقانلا

يفهقفنمصئاصخدحأهنأو،كلذركذقبسدقو.ةحداقلاةيفخلاللعلاعيمجو

مهنمو،نييلوصألايققحمنعقبسدقو،لمعلاوىوقتللىلاعتهللاهقفوو،مهملع

،هقداصىلعةدهاشلانئارقلابملعلاديفينأنكميدحاولاربخنأ:نيمرحلامامإ

؟هيوقيامبفتخادحاولاربخنمملعللنيثدحملاةدافتسانمنيمرحلامامإركنياذامف

،لخادتعاونألاهذهنيبو(عوضوملاوحورطملاوفيعضلا)نعيبهذلاملكتمث

امىلعالإقلطيالف،عوضوملافالخ،ةحورطموأةفيعضاهلكىمستنأحصيف

هبندقو،ظفحلاءيسوأفيعضهدنسيفامىلعقلطيالو،بذكلابمهتمهدنسيف

يفكيالثيح،يزوجلانباجهنملهدقنضرعميفاذهىلعهللاهظفحديمحلاخيشلا

.عضولابفصويىتحفيعضوارثيدحلادنسيفنوكينأ

،لطاب،حصيال،بذك:دودرملاىلعنومدقتملااهقلطأيتلاظافلألاةلثمأنمو

.عوضوم،مهو



بيرغوناسحوحيحصىلإثيدحلامسقيذمرتلانأىلإهللاهظفحخيشلاهبنو

نإو،ةجردلاهذهنمعفرأوأفعضلاديدشناكاءاوس،فيعضلابيرغلابدصقو)

هفعاضاموربجنمهفعضام،بيرغلابدصقيهنأكف،فعضلازيحنمجرخيالناك

.(ربجنمريغ

فعضلانأىلعهيبنتاذهيفو.امسق٤٩ىلإفيعضلاثيدحلانابحنبامسقدقو

ةجردنعهطحايبسنافعضهيفنأبفصويدقنسحلانأىتح،ةريثكبتارمهل

.جاجتحإلاةرئادنعهجرخيالاذهناكنإو،حيحصلا

:فيعضلاثيدحلا

:فعضلابابسأ

.ةراكنلاديدشنتملانوكينأك،نتملاةماقتسامدعيفاذهلثمتيو،نتملايف*

:نيرمأيفاذهلثمتيودانسإلاةماقتسامدع،دنسلايف*

،ذوذشلاو،سلدـملاةـنعنعو،عاطقنإلاك،دانسإلاةلسلسيف-

.ةراكنلاو

.ةاورلافعضام

مكاحلاعينصىلإفيعضلاثيدحلانعهمالكضرعميفهللاهظفحخيشلاضرعتدقو

ماسقأةرشعيهو)ةحيحصلاثيداحألا،نيمسقىلعهباتكلعجثيح،لخدملايف

،ماسقأةرشعيهو)ةفيعضلاثيداحألاو،(اهيلعفلتخم٥و،اهيلعقفتم٥،

.(دنسلاقايسبالةاورلالاوحأبةقلعتماهلكاهلعج

:فعضلاعاونأ

،هجونمرثكأنمءاجاذإ،هريغلنسحلاةجردىلإيقترياذهو:ربجنملافعضلا

نبمصاعنعةبعشقيرطنمهنسحويذمرتلاهاورام،كلذىلعةلثمألانمو

ىلعتجوزتةرازفينبنمةأرمانأهيبأنعةعيبرنبرماعنبهللادبعنعهللاديبع

،معن:تلاق؟نيلعنبكلاموكسفننمتيضرأ:ملسوهيلعهللاىلصلاقف،نيلعن



) :

(

)(

) .. (

:

.

.

:

:.

:.

)(
)

()()

()(
:

)(.

.

:

)

()



هامهيخيراتيفدوراجلانباوأمكاحلاوأ(عماجلابحاص

:ةنعنعلابرباجنعريبزلايبأةياورنمءاملعلافقوم

ىوردقو،يراخبلانعملسماهدرفنا،هنعهللايضررباجنعريبزلايبأةياور

.ةنعنعمثيداحأملسمهل

؟سلدمريبزلاوبأله

ريبزلاابألأسهنأثيح،سلدمهنأريبزلايبأعمدعسنبثيللاةصقنمرهاظلا

هباجأف،؟المأرباجنعاهلكاهعمسله،هنعهللايضررباجنعهباتكثيداحأنع

يفةحيرصةياكحلاهذهف،(تعمسيذلاىلعيلملعأ):ثيللاهللاقف،يفنلاب

ىلعو.يبهذلاورجحنباويئاسنلااهدمتعايتلايهو،هسيلدتىلعلالدتسإلا

درفغلابنممهنمففلتخاهنعهللايضررباجنعهتياورهاجتءاملعلافقومفاذه

حيحصيفاهنمدروامىتح،هنعهللايضررباجنعةنعنعملاريبزلايبأثيداحأ

يفرباجنعهتنعنعانافكهنألثيللاقيرطنمتءاجاذإالإاهدرنممهنموملسم

نمملسمحيحصيفامىلعاذهممعيلهنكلو،هنعاهيورييتلاثيداحألا

نباومزحنباك،مكحلاضعبلاممع،؟ثيللاقيرطريغنمةنعنعمتاياور

حيحصريغىلعيرسيمكحلااذهنأبلاقف،ضعبلاطسوتو،يسافلاناطقلا

:ةيلاتلابابسأللكلذوالفحيحصلاىلعامأملسم

يأعامستبثامالإجرخيملف،ةنعنعملاريبزلايبأثيداحأنمىقتناملسمنأ*

ملكتملاهخياشمضعبثيداحأنمىقتناامك،هنعهللايضررباجنعهيفريبزلا

نمحصام،رصننبطابسأويرصملاىسيعنبدمحأوريسننبنطقكمهيف

.هدنسبولعيلمهثيدح

نمجرخأو،ةعرزيبأوةراونباكهخياشمىلعهباتكضرعملسمنأ*

ةنعنعملاريبزلايأثيداحأاهنمضنمنكيملو،هيلعاهودقتناثيداحأهحيحص

.هنعهللايضررباجنع

رامعنباك،حيحصلايفهعينصيفملسماوعبتتنيذلاءاملعلانماعمجنأ«و



ةنعنعلاوضرعتيمل،ينطقرادلاوينايجلايلعيبأويقشمدلادوعسميبأوديهشلا

عفرلاضراعتك)يحالطصإلااهانعمبللعلاىلعمهدقنيفاودمتعاامنإو،ريبزلايبأ

اموهنموارطاقسإوأدنسلايفوارةدايزوألاسرإلاعملصولاوفقولاعم

مل،حيحصلايفريبزلايبألانعنعماثيدحدقتنااملينطقرادلانأىتح،(كلذهباش

ثيدحلاعفريفكشريبزلاابأنألهدقتناامنإو،ريبزلايبأةنعنعهدقنببسنكي

ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإهعفرهبسحأ):لاقف،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإ

.ةمئألاجهنمةسارديفهللاهظفحديمحلادعسخيشلاتارضاحمنم،ـها.(

:حرطملاثيدحلا

:ـلءاملعلاهمدختسادقوروهشمريغحالطصاوهو،دودرملاثيدحلاىنعمبوهو

دمحمقيرطنمدمحأثيدح،كلذىلعةلثمألانمو،ذاشلاثيدحلافصو*

يضرءامسأنعدادشنبهللادبعنع(هيفملكتدقو،هبسأبالوهو)ةحلطنب

لاقدقف،(تئشاميلعفامث،مايأةثالثدادحلابايثيسبلا:اعوفرماهنعهللا

اهنعىفوتملاةدعيفةيعرشلاصوصنلافلاخيهنأل،(حرطمذاش):دمحأهنع

.اهجوز

.اديدشنوكيدقو،دانسإلافعض*

.نتملانالطبه

نبافصو،كلذةلثمأنمو،عوضوملاثيدحلافصويفظفللااذهمدختسيدقو

ملعلالهألنيبتةاورمه):هلوقبةاورلانمةسماخلاةقبطلاباحصألمتاحيبأ

.(حرطيمهثيدحفمهذك

فاصوللمعتسيظفللااذهنأحضتيحرطملاثيدحلاىنعملعيرسلاضرعلااذهنمو

.امهنيباموعوضوملاوفيعضلا

:عوضوملاثيدحلا

كلذفرعيو:لاقفديدشراصتخابعوضوملاةفرعمةيفيكنعيبهذلاملكتدقو



هللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو،كلذوحنو،هنمبذكلاةبرجتبو،هعضاورارقإب

يفنيمدقتملادنعاروهشمنكيملو،نيرخأتملانيبرهتشاحالطصإلااذهنأىلإ

.عاضو:نولوقيفعضولابهيوارنوفصياوناكنإو

:ثيدحلاعضوبابسأ

ديعسنبدمحم،نيملسملادئاقعداسفإلثيدحلاعضونمزربأنمو:ةقدنزلا-

ينال،نييبنلامتاخانأ):اعوفرمسنأنعثيدحعضودقو،بولصملا

.ءاجوعلايبأنبميركلادبعو،(هللاءاشينأالإيدعب

لخدامل،ميهاربإنبثايغ،كلذىلعةلثمألازربأنمو:ماكحلاىلإفلزتلا-

يفالإقباسال):ثيدحبثدحف،مامحلاببعليوهويسابعلايدهملاىلع

فغشىأراملهدنعنم(حانجالو)دازف،(حانجوأرفاحوألصنوأفخ

.مامحلاحبذبرمأوهدشرىلإيدهملاباثف،مامحلاببعللابيدهملا

.صصقلابئارغركذبةماعلاىلإفلزتلا-

ةيماركلازاجتساهيلعو،ناطيشلاقلازمرطخأنماذهو:نيدللسامحلا-

نم):ةياوريفءاجهنأ:لطابلامهمعزةهبشو،ثيدحلاعضومهسفنأل

بذكنامنإ:اولاقو،(رانلانمهدعقمأوبتيلفهبلضيلادمعتميلعبذك

معزلااذهىلعءاملعلاباجأدقو،هيلعالملسوهيلعهللاىلصهللالوسرل

ةاعبط(١٠٨/١)،ملسمحيحصلهحرشيفيوونلاامهلقننيباوجيلطابلا

:ةبطرق

.ظافحلاكلذىلعقفتاامك،ةلطابةدايز،(سانلالضيل)ةدايزنأ:لوألاباوجلا

هللالوقكديكأتللتناكلتحصولاهنأب،يواحطلاباوجوهو:يناثلاباوجلا

.(سانلالضيلابذكهللاىلعىرتفانممملظأنمف):ىلاعت

ليلخلامالغو،ورميضاقميرميبأنبحونةمصعوبأ،كلذبرهتشانمزربأنمو

.(ةماعلابولقاهبققرنلاهانعضو):لاقفقئاقرلانمهبثدحيامعلئسيذلا

امل،هبردبعنبةرسيمهلعفام،هتلثمأنمو:يسايسلاويبهذملابصعتلا-



اوناكةعيشلاركذلابريدجو،هنعهللايضريلعلضفيفاثيدحنيعبسعضو

لئاضفيفثيداحأاوعضوف،مهبهذمةرصنللئاضفلاثيداحأعضونملوأ

اوعضووةنسلالهأةلهجمهضراعدقو،مهيلعهللاناوضرتيبلالهأ

خيشكلذىلإراشأامك،مهنعهللايضرةيواعمونيخيشلالضفيفثيداحأ

،رشبلاريخيلع):ثيدحهللامهحبقةعيشلاهعضوامةلثمأنمو،مالسإلا

:اهنمثيداحأاوعضوفةنسلالهأةلهجمهضراعو،(رفككلذيفكشنم

يفابذاكسانلالقأنماوناكفجراوخلاامأو،(يدعبيتمأيليركبوبأ)

ملكلذعمو،ةريبكلابكترمنورفكيمهو،ةريبكهنأنوريمهأل،ثيدحلا

.ةعيهلنباكلذىلإهبنامكثيدحلاعضونماوملسي

سرافلاعاضوامك،ثيدحلاعضويفاريبكارودسنجللبصعتلابعلو-

يحولالزنأيضراذإو،ةيبرعلابيحولالزنأبضغاذإهللانإ):ثيدح

.(ةيسرافلاب

بهذاذإ):لثم،نأشلااذهيفارودنادلبلاوراصمأللبصعتلابعلو-

يفاثيدحهللاهمحرةجامنباىوردقو،(ندرألانطببدجوضرألانمناميإلا

.كلذركذمدقتامك،عضولابءاملعلاهيلعمكح،نيوزقلضف

راودألازربأنمرودهلناكولب،نأشلااذهيفهروديبهذملابصعتلابعلو-

نامعنلاةفينحوبأهللاقيلجريتمأيفنوكيس):ثيدحلثم،نأشلااذهيف

.(يتمأجارسوه

ثيداحأاهأىلعسانلانيبتعاشدق،ةيهقفلاءارآلاضعبنأركذلابريدجو

عضولااهلئاقدمعتاءاوس،اهللصأاليهو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإةعوفرم

سابعلاوبأكلذىلإهبننممو،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإاهتبسنيفأطخأوأ

لهأءاهقفضعبزاجتسا):لاقثيحملسمحيحصحرشمهفملابحاص،يبطرقلا

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإيلجلاسايقلاهيلعلديذلامكحلاةبسنيأرلا

يفنيبملالوقلاهباتكيفهللاهظفحناملسنسحروهشمخيشلاركذو،(ةيلوقةبسن

،(قباسنملةعمجلا):ثيدح،اهزربأنم،كلذىلعةلثمألاضعبنيلصملاءاطخأ



يرخأتمضعبلايأروهامنإو،ةنسلانمهللصأالو،ثيدحبسيلهنأبهنعباجأو

ملسوهيلعهللاىلصيبنلانأيورامو،ايوبناثيدحهدنعملعالنمهنظ،ةيعفاشلا

يسدقملاءايضلاهاورثيدحلااذهف،ءيشدجسملاوهترجحنيبسيلو،رطملايفعمج

(...هترجحنيبسيل):هلوقنأل،ادجفيعضوهو(ورمبهتاعومسمنمىقتنملا)يف

.عقاوللانايب،ءاهقفلامالكنملبثيدحلانمسيل

وأاعوضومهلعجيفءاملعلافلتخادقو،دوصقمريغيوارلانمعضولايتأيدقو

نبايناثلاىلإبهذو،يطويسلاويوونلاوحالصلانبالوألاىلإبهذف،اجردم

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،اذههعينصركاشدمحأخيشلاديأو،رجح

كيرشنعدهازلاىسومنبتباثنعيحلطلاليعامسإنعةجامنباثيدح

هتالصترثكنم):اعوفرمرباجنعنايفسيبأنعشمعألانعهللادبعنب

وهو،تباثهيلعلخدامل،كيرشمالكنموهف(راهنلابههجونسحليللاب

هنأتباثنظفلوقلااذهلاقكيرشهيلإرظناملف،ةدابعلاودهزلالهأنم

،كيرشنعهباوثدحو،ءافعضلانمةعامجهنمهقرسوهبثدحف،ثيدح

.مكاحلاكلذركذامك

دقفهبرمأامرشعهيفكرتنمنامزيفمكنإ:ثيدحبدامحنبميعندرفت

نايفسقيرطنماجندقفهبرمأامرشعبلمعنمنامزيتمأىلعيتأيسوكله

ميعنلاقدقو،اعوفرمةريرهيبأنعجرعألانعدانزلايبأنعةنييعنب

اذهينثدحمثهركنأفءيشرمفنايفسعمتنكامنإوهنوركنيثيدحاذه

نأملعأهللاورهاظلاو،نايفسنمربخلاظفلعامسيفقداصوهف،ثيدحلا

هيورينأديريناكثيدحلاهلاقدانسإلاامنإودانسإالبهدنعنمهلاقنايفس

كاذنأميعندقتعافدانسإلاكلذبيقعلاقاملاقوبجعتركنملاىأراملف

.ملعأهللاولوقلااذهلدانسإلا

:هتياوروعاضولامكح
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،نيعاضوللطاشننماهعبتامونتفلاراشتنادعبةصاخو،دانسإلاطارتشاام

كرابملانبهللادبعكرمألااذهىلعملعلالهأنمريثكهبنو،مهبهاذملةرصن

هيروثلانايفسوةورعنبماشهو

خيراوتوةاورلاداليمخيراوتةفرعمبكلذو،ةاورلاحضفلخيراتلامادختسا-

هباشامومهنعثيدحلاذخألمهخويشنادلبمهلوخدخيراوتو،مهخويشةافو

بذكلاةاورلالمعتساامل):لاقامليروثلانايفس،كلذلعهبننممو،كلذ

خيراتنعنابحنباظفاحلاهلأساملف،رامعنبماشهنمعامسلايورهلا

يورتيذلااماشهنإف:هللاقف،نيتئامونيسمخةنس:لاق،ماشلاهلوخد

اذـكو،!!رـخآرامعنبماشهاذه:نومأملاقف،٢٤٥ةنستامهنع

ايهللاقتا:هلليقف،ةينيمرأةازغيف:لاق؟هتيقلنيأ:ليق،،ةئامونامث

كنأمعزتتنأو،ةئاموعبرأةنسنادعمنبدلاختام،بذكتالو،خيش

.مورلاوزغيناك،طقةينيمرأزغيملهنإمث،نينسعبرأبهتومدعبهتيقل

نبةبعشةليسولاهذهمدختسانمرهشأنمو،مهنمريذحتلاونيباذكلاعبتت.1

املريبزلانبرفعجىلإسولجلانمسانلاهريذحت،كلذةلثمأنمو،جاجحلا

.هنعاوفرصناىتح،هسلجمىلعسانلالابقإىأر

نايبل،ليدعتلاوحرجلابتكفينصتبءاملعلاىنتعادقو،ةاورلالاوحأنايب-

،يليقعللءافعضلا،ءافعضلالاوحأنايبلافلأامزربأنمو،ةاورلالاوحأ

نبميهاربإلثيدحلاعضوبيمرنمعثيثحلافشكلاو،يدعنبإللماكلاو

ناسلو،ىبهذلاظفاحلللادتعإلانازيمو،يمجعلانباطبسنبدمحم

.رجحنباظفاحللنازيملا

:عوضوملاثيدحلاتامالع

:دنسلايفعضولاتامالع



ميرميبأنبحونرارقإ،كلذةلثمأنمو،عضولابهسفنىلعيوارلارارقإ-

عضوبيميمتلانارمعنبحبصنبرمعرارقإو،نآرقلالئاضفثيدحعضوب

طسوألاخيراتلايفيراخبلادنعءاجامك،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاةبطخ

لئاضفونآرقلالئاضفيفثيداحأعضوبيسرافلاهبردبعنبةرسيمرارقإو،

.هنعهللايضريلع

،هخيشنعاوورنيذلاتاقثلاثيداحأىلعمهتملايوارلاثيداحأضرع-

وأاحرجيوارلاىلعمكحلايفداقنلاةقيرطيههذهنأركذلابريدجو

نكيملنإو،مهولاوأأطخلاوأذوذشلابتاياورلاىلعمكحلايفو،اليدعت

.امهتماهيوار

.هنايبقبسامك،ةاورلاحضفلخيراتلامادختسا-

ديناسأبثيداحألاضعبىورتدقهنأىلإ،هللاهظفحمعنملادبعورمعخيشلاهبندقو

يبنلانعاهلثمردصينألمتحيال،ةركنمافوتمنكل،ةحصلاوأةدوجلااهرهاظ

ثيدح:كلذلاثمو،كاذنآعضولابملعلالهأاهيلعمكحيف،ملسوهيلعهللاىلص

يبأنباو،(٣٥٧٠)يذمرتلاهجرخأةالصلاهذهثيدحو،نآرقلاظفحةالص

قيرطنم،(٣١٦/١)مكاحلاو،هريسفتيفهيودرمنباو،ءاعدلايفمصاع

نعجيرجنباانثدح،ملسمنبديلولاانثدح،يقشمدلانمحرلادبعنبناميلس

ركنمهنتمثيدحلاو،امهنعهللايضرسابعنبانعةمركعو،حابريبأنباءاطع

يف،يبهذلالاقف،هيلعمكحلايفملعلالهأريحامم،تاقثهدانسإلاجرو،ادج

هللاوينريحدقو،اعوضومنوكيالأفاخأ،ذاشركنمثيدحاذه:صيخلتلا

هانميسفنيف،ادجركنمثيدح،هدنسةفاظنعم:نازيملايفلاقو،هدنسةدوج

.خيش

:نتملايفعضولاتامالع

لقنثيح،يزوجلانبا،ةلأسملاهذهيفملكتنمزربأنمو:ظفللاةكاكر-

ثيداحلاتيأراذإ:لئاقلالوقنسحأام):هلوقبيردتلايفيطويسلاهنع

.عوضومهنأملعاف،لوصألاضقانيوأ،لوقنملافلاخيوأ،لوقعملانيابي
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لصأالهنأبثيدحىلعةمئألانممامإمكحينأكلذلاثمو،هنعهللايضر

هلفرعيال):(انوحلمءاعدلبقيالهللانإ):ثيدحيفيراقلالوقك،هل

مث،تاعوضوملاوباوبألاءارقتسابظافحلاموقينأعونلااذهنمو،(لصأ

بذاكاهلكدالوألامذثيداحأ:مهلوقك،عوضوماهيفدروامنأباومزجي

.اذكهوةلطاباهلكةبوزعلاحدمثيداحأو

هنإف،(ةنجلالخديالنيزلادلو):ثيدحلثم،نآرقلاحيرصفلاخينأ

.(ىرخأرزوةرزاورزتالو):ىلاعتهلوقلفلاخم

قاحلاقفاويثيدحبينعمتثدحاذإ):ثيدحلثم:ةنسلاحيحصلهتفلاخم

بذكنم):رتاوتملاثيدحللضقانموهف،(ثدحأملوأهبتثدحهباوذخف

.(رانلانمهدعقمأوبتيلفادمعتميلع

يلعوأهنعهللايضرركبيبأةمامإىلعصنلاثيدحك،عامجإللهتفلاخم

هيلعهللاىلصلوسرلاةافوىلعنيملسملاعامجإلفلاخماذهو،هنعهللايضر

.هتفيلخىلعصنينأنودملسو

يذلابولصملاديعسنبدمحمثيدحك،ةرورضلابنيدلانممولعمللهتفلاخم

دمحمدعبينالهنأوهو،ةرورضلابنيدلانممولعملفلاخموهف،هركذمدقت

.ملسوهيلعهللاىلص

ةناسيفثدحام،هتلثمأزربأنموةفورعملاخيراتلاقئاقحلهتفلاخم

باتكهنأهيفاوعدااباتكدوهيلاضعبرهظأثيح(م٥٥١٠=ـه٤٧٤)

هيفو،ربيخلهأنعةيزجلاطاقسإب–ملسوهيلعهللاىلص–هللالوسر

ريزوىلإباتكلالسرأاملف،هيفيلعطخنأاوركذو،ةباحصلاتاداهش

اذه:لاقمثهلمأتف،يدادغبلابيطخلاىلعهضرعهللارمأبمئاقلاةفيلخلا

ملسأوهف،ةيواعمةداهشنم:لاق؟كلذتفرعفيك:هلليقاملف؛رّوزم

،(م٦٢٨=ـه7)ةنسيفربيختحتفو،(م6٢٩=ـه8)ةنسحتفلاماع

،نيتنسبربيخلبقةظيرقينبمويتامدقو،ذاعمنبدعسةداهشهيفو

يفءاجامىلعريزولامهزجيملو،بيطخلانمكلذريزولانسحتساف



.ةيزجلامهنمذخأو،باتكلا

،هللاهظفحةلكتلارمعنبدايزدمحمخيشلاهركذام،كلذىلعةلثمألازربأنمو

ةساردهنعهللايضرنايفسيبأنبةيواعمرابخأولئاضفنم"ميقلاهثحبةدوسميف

ثيح،هنعهللايضرةيواعممذيفةعوضوملاثيداحأللهدقنضرعميف،"ةيثيدح

:امهورصنعلااذهتحتناجردني،نيلاثمدروأ

:الوأ

توميلجرمكيلععلطي":وهو(64صةماركلاجاهنم)يضفارلارهطملانباهعضوام

ةيواعمذخأف،ابيطخملسوهيلعهللاىلصيبنلاماقو،ةيواعمعلطف،"يتنسريغىلع

هللانعل":ملسوهيلعهللاىلصيبنلالاقف،ةبطخلاعمسيملو،جرخوديزيهنباديب

!"ةءاسإلايذةيواعمعمةمأللنوكيموييأ،دوقملاودئاقلا

نمثيدحلااذه":(٤/٤٤٤ةنسلاجاهنم)هيلعهدريفةيميتنبامالسإلاخيشلاق

ثيدحلانيواودنمءيشيفدجويالو،ثيدحلابةفرعملالهأقافتابعوضوملابذكلا

."فورعمدانسإهلالو،ثيدحلاةفرعميفاهيلإعجرييتلا

ةنسدلوديزينأ:لقعلاوةنسلاريغىلعيضفارثيدحلاعضاونأىلعلدياممو

نعهللايضر،رمعةفالخيفالإجوزتيملةيواعمو!نامثعةفالخيفنيرشعوعبس

!عيمجلا

:ايناث

يلعنبنسحلاتحتتناكو)هتنباىلإسيقنبثعشأللزعوأةيواعمنأمهضعبمعز

!كلذببسبتامهنأو،اهجوزلمسلاعضتنأ(امهنعهللايضر

هيفناكنسحلاءاقبنإمث،نينسرشعوحنبنسحلالبقيفوتثعشألاف،لطاباذهو

ربخلاىلعيبرعلانباقلعو،ةفوكلاةعيشنمةنتفلالهأفالخب،ةيواعملةحلصم

ملناسحللةيواعمميمستنإ:ةيميتنبالاقو،(٢٠١٤مصاوعلا)لاحمهنإ:هلوقب

لاقو،(٤٦٩/٤ةنسلاجاهنم).هبمزجُيلقتالو،ربتعمرارقإوأ،ةيعرشةئيببتبثي

–٤١ةنسثداوحمالسإلاخيرات)؟هيلععلطايذلانمف،حصيملءيشاذه:يبهذلا



اممنودلخنباهلعجو،(ةياهنلاوةيادبلا).حيحصبسيل:ريثكنبالاقو،(٤٠ص٦٠

نبدمحمذاتسأللةيواعمنبديزيةفالخيفةضراعملافقاوم:رظناو.ةعيشلاهعضو

:هباتكيفيشارخلاناميلسخيشلاخألاهنعو١٢٥-١٢٠صينابيشلايداهلادبع

.١٧٤–٦٥١صتبثتالتاماقا

باوثيطعأىحضلاىلصنم):ثيدحلثم:ديعولاودعولايفطارفإلا-

:هلوقبفينملارانملايفرابخألاهذهلثمىلعقلعيميقلانباو،(ايبننيعبس

نأامإ:نيرمأدحأنماهعضاولاحولخيالةدرابلاتافزاجملاهذهلاثمأو)

لوسرلابصيقنتلادصقاقيدنزنوكينأامإو،قمحلاولهجلاةياغيفنوكي

.(هيلإتاملكلاهذهلثمةفاضابملسوهيلعهللاىلص

هللاىلصهبفيكفءالقعلارئاساهنعناصيتاجامسوتافاخسىلعهلامتشا-

الإعئاجهلكأاماميلحناكلالجرزرألاناكول):ثيدحلثم،ملسوهيلع

.(هعبشأ

:عوضوملاثيدحلايفتافنصملا

نبإلتاعوضوملاو،يناقزوجللتاعوفرملاثيداحألانمتاعوضوملا،اهزربأنمو

ىلعدقتناامةرثكنممغرلاىلعهنأىلعرجحنباوةيميتنباهبندقو،يزوجلا

يلآللاو،عوضوموهفعضولابهيلعمكحامابلاغنإف،تاعوضوملايفيزوجلانبا

ثيداحألانعةعوفرملاةعيرشلاهيزنتو،يطويسللةعوضوملاثيداحألايفةعونصملا

دئاوفلاو،يدنهلارهاطنبدمحملتاعوضوملاةركذتويقارعنبإلةعوضوملاةعينشلا

.فرصتب٢٢٩ـ٢١٣صةنسلاةيجح.يناكوشللةعوضوملاثيداحألايفةعومجملا

:فيعضلاثيدحلابجاجتحإلا

ىتحبتكيالوهبجتحيالحرطملاوعوضوملانأىلعهللاهظفحدعسلاخيشلاهبني
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فيعضلاةاورلةلثمأكيبهذلااهركذيتلاةلثمألاليصفتيفهللاهظفحخيشلاعرشمث

:ةعيهلنبا

:نيلوقىلعةعيهلنبايفاوفلتخاءاملعلاو

امدريولقألاىلعاهنسحيوأةعيهلنبانعةلدابعلاةياورححصينمكانه*

هللاهمحرينابلألاخيشلاوهللاهمحرركاشدمحأخيشلاكلذىلإبهذنممو،اهادع

.فراعملاةبتكم،٢٤٧صزئانجلاماكحأيفامك

هنكلو،طالتخإلادعبهتياوردريفلوألايأرلاباحصأعمقفتينمكانهو«و

نيعمنباوةعرزوبأودمحأمهنمواهدهشتسيامنإو،طالتخإلالبقهتياوربجتحيال

لاقدقو،هطالتخإدعبدتشاهفعضنكلو،هلاوحألكيففيعضمهدنعوهف،

هـنعةلدابعلاةياور:ينطقرادلالاقو،هدعبوطالتخإلالبقفيعضوه:دمحأ

ثيداحأتدجوهنأبلاقو،هللاهظفحدعسلاخيشلاهحجراماذهو،اهربتعي

ةياورنمىتحلب،طالتخإلالبقهنعىورنمةياورنمىتحةعيهلنبإلةركنم

ةياور:يرصملاينغلادبعلوقامأو،هنعتاياورلاىلعأيهو،هنعةلدابعلا

نبانعىورهنأل)،ةحيحصهنعةبيتقةياور:دمحألوقوةحيحصهنعةلدابعلا

،ةلمجملاوقأيهف،(هنعمهتياورتزيمتنيذلاةلدابعلادحأوهو،كرابملا

.هثيداحأةحصنعرظنلاضغب،حيحصهنممهعامسنأىلعلمحتو

:ملسأنبديزنبنمحرلادبع

بجعتيو،ةعوضومثيداحأىورهنأبميعنوبأومكاحلالاقلب،فعضلاديدش

،عضوملااذهيفملسأنبديزنبنمحرلادبعبيبهذلاداهشتسانمهللاهظفحخيشلا

ناكامبرف،خسانلاأطخأامبرهنأبلوقيو،كورتميأ،فعضلاديدشهنأمغر

فلتخادقو،هيخأنمالاحنسحأوهفملسأنبديزنبهللادبع،وهانهدوصقملا

:يلاتلاوحنلاىلع(ةماسأوهللادبعونمحرلادبع)ملسأنبديزينبيفداقنلا



.ياجزوجلاونيعمنباك،مهلكمهفعضنمكانه*

هنأيراخبلانعركذو،هللادبعىوقدقف،ىنيدملانباكلصفنمكانهو*

.ةعيهلنبانمىوقأديزنبهللادبعناكامبرو،ةحصةماسأوهللادبعيفركذ

:ميرميبأنبركبوبأ

:نيمسقىلعهثيدحو،هتيبةقرسدعبطلتخافيعضوهف،ةعيهلنبابهيبشهلاحو

.هبدهشتسيالوبتكي،طالتخإلالبقهبثدحام*

.داهشتسإللىتحبتكيال،طالتخإلادعبهبثدحام*

:ةلاضفنبجرف

:نيمسقىلإمسقنيهثيدحو

حرصامكتاركنمهنعىورثيح،يراصنألاديعسنبىيحينعهاورام*

.(ىيحينعهتياورنمنسحأىيحيريغنعهتياور):متاحوبألاقو،دمحأكلذب

نعهاورام،هتاركنمةلثمأنمو،دهاوشلايفىتحبتكيالىيحينعهثيدحف

.لطابركنمثيدحوهو(ةلصخ١٥

ديقينأيبهذلاىلعيغبنيناكو،الاحنسحأوهو،نييماشلانعهاورام«و

.ديقلااذهعضوملااذهيفةلاضفنبجرفبهليثمت

:نيدشر

بتكيفيعضامهالكو،بيركنبنيدشروهورخآنيدشركانهودعسنباوهو

.حضاولاهفعضىلعامهثيدح

هللادبعنبكيرشبلثمينأيبهذلاىلعناكهنأب،هللاهظفحدعسلاخيشلالوقيو

يفمهدهشتسانمماريثكنأل،عضوملااذهيفامهتلكاشىلعنموةأطرأنبجاجحو

.نيكورتملانممهعضوملااذه

حرطملاثيدحلاةاورليبهذلاظفاحلااهقاسيتلاةلثمألاىلإهللاهظفحخيشلاقرطتمث



:يلاتلاك

يفعجلارباجف،يلعنع،ثراحلانع،يفعجلارباجنع،رمشنبورمع«و

الهتياورف،هنمبذكأتيأرام:لاقفةفينحوبأهبذكدقو،عضولابمهتمكورتم

،ةفينحيبأريغهبذكو،مهضعبهقثونإو،تاعباتملاودهاوشلايفىتححلصت

ىلوألانمناكولطابدانسإلااذهنأب،هللاهظفحخيشلالوقيو،فيعضثراحلاو

.عوضوملاديناسأةلثمأنمضلخدينأ

ةقدصف،ركبيبأنع،بيطلاةَرُمنع،يخيسلادقرفنع،يقيقذلاةقدصو*

هللادبعنبةرموهةرمو،(فعضلايحضاونافيعض)دقرفويقيقدلاىسومنب

.نيعباتلارابكنمةقثوهو،ينادمهلا

oموأ

بذكلابمهتمكورتمربيوُجف،سابعنبانع،كاحضلانع،ربيوُجو*

خيشلاحجردقو،سابعنبانمعمسيملماهوأهلقودصمحازمنبكاحضلاو

.دنسملايفامهنعهللايضرسابعنبانمهعامسركاشدمحأ

،رمعنبصفحف،ةمركعنع،نابأنبمكحلانع،يلدعلارمغنبصفحو*

يففقوتننأبرقألاوهلاحيففلتخم،نابأنبمكحلاو،فعضلانيبكورتم

.هبدرفتاملبقيالو،لبقماقتسااذإفهثيدح

ثيدحلاةاورليبهذلاظفاحلااهقاسيتلاةلثمألاىلإهللاهظفحخيشلاقرطتمث

:يلاتلاكعوضوملا

.ناعدولاىلإةبسن،ةيناعدولانيعبرألا*

نموهو،ىسومنبيلعوهاضرلايلعو،هيلعةبوذكملااضرلايلعةخسن«و

اميبهذلالاقامكةياورلابابيفءيشهنعحصيملو،ةدابعلاودهزلابنيروهشملا

.باذكوهويورهلاتالصلاوبأوهةبوذكملاةفيحصلاهذهيوارو

:اهنموديناسألاتاحلطصمضعبىلعهللاهظفحخيشلاملكتمث

.ليهاجملاوأنوباذكلااهيفيتلاديناسألايهو:ةملظملاديناسألا*



ةلسلسلاىلع(بذكلابمهتموهو)ةلابزنبابكرينأك:ةبكرملاديناسألا«و

.(امهنعهللايضررمعنبانععفاننعكلام)ةيبهذلا

هظفحلاقو،قوسلاءاعدثيدحىلعثحبملااذهةياهنيفهللاهظفحخيشلاملكتو

ملكتدقو،ريبزلالآنامرهقرانيدنبورمعىلعروديثيدحلااذهدانسإنأب،هللا

لاقو،(يراخبلانمديدشحرجاذهو)رظنهيفيراخبلالاقو،هظفحيفءاملعلا

يراخبلاودـمحأقفتادقو،ءافعضلايفيليقعلاهركذوءيشبسيلنيعمنبىيحي

.ثيدحلااذهدرىلعيدعنباويليقعلاو

:لسرملاثيدحلا

:يوغللالسرملافيرعت

انلسرأانأرتملأ):ىلاعتهلوقكلذنمو،دييقتلامدعوقالطإلانمذوخأم*

.ةيآلا(...نيرفاكلاىلعنيطايشلا

يأ،الاسرأموقلاءاج:كلوقهنمو،عاطقنإلايأ،قرفتلانمذوخأم*

يوارنأكف،ةعيرسيأ،لاسرمةقان:كلوقهنمو،ةعرسلانمذوخأم«و

.هدنسنمةاورلادحأطقسأف،هتياوريفعرسأ،ثيدحلا

ىلإكوعديلسرملانأل،ءيشللنانئمطإلايأ،لاسرتسإلانمذوخأم*

نمدمتعا،ىنعملااذهىلعو،هتاوردحأهنمطقسأولىتح،هدنسىلإنانئمطإلا

نمامأ،هدنسلاجربكللفكتدق،لسرملانأباولاقف،اقلطملسرملابجتحا

لاوحأوةياورلالاوحأثحبتل،لاجرلاوللعلابتكىلإكلاحأدقف،دنسأ

لسرأنإهنأب،هباحصأللوقيناكيذلايعخنلاميهاربإباولثمو،اهدنسلاجر

اذـهلدناسنمرثكأهدنعنأينعياذهف،هنعهللايضردوعسمنباىلإثيدحلا

ادنسهلنأينعياذهنإف،هدنسأاذإامأو،هنعهللايضردوعسمنباىلإثيدحلا

.ةدنسملاهتياورنمىوقأةلسرملاهتياورنوكتاذهىلعو،هيلإطقفادحاو



:يحالطصإلالسرملافيرعت

نبيدعنبهللاديبعكةباحصلانمةعامجكردأيذلاريبكلايعباتلاةياور*

نبافيرعتاذهو،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانعبيسملانبديعسورايخلا

قيرطنمملسمهجرخأام:كلذىلعةلثمألانمو.ربلادبعنباوحالصلا

نبديعسنعباهشنبانعليقعنعثيللانعنيجحنععفارنبدمحم

يعباتديعسف،ةنبازملانعىفملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ:اعوفرمبيسملا

يبنلانيبوهنيبةطساولاركذينأنودملسوهيلعهللاىلصيبنلانعيوري،ريبك

لامتحإلاوهاذهو)ايباحصدنسلانمطقاسلاناكامبرف،ملسوهيلعهللاىلص

.هلثمايعباتطقاسلاناكامبرو(ةباحصلانمهخويشمظعمنألربكألا

اريغصوأاريبكناكءاوس،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانعيعباتلاةياور*

.مكاحلافيرعتوهاذهو

ضعبنأل،ملسوهيلعهللاىلصيبنلابقتليملنمميعباتلانوكينأضعبلاطرشدقو

مهنكلو،هثيدحهنعاولمحتورافكمهوملسوهيلعهللاىلصلوسرلاوأرنيعباتلا

نمثيدحدمحأدنسميفو،ةيحالطصإلاةيحانلانمنويعباتمهف،هتافودعباوملسأ

وهف،هللاهمحريخونتلاكلذىلعةلثمألازربأنمو،دوجولاردانوهو،عونلااذه

هآرهنأل،ةلصتمملسوهيلعهللاىلصيبنلانعهتياورتناكنإو،احالطصايعبات

.هنمعمسو

ىلعصننممو،نييلوصألافيرعتاذهو،يباحصلانودنمنودنمةياور*

هنعلقنثيح،هقفلالوصأيفهرصتخميفبجاحلانبا،نييلوصألانمكلذ

لاق:يباحصلاريغلوقلسرملا:هلوقثيدحلامولعراصتخايفريثكنباظفاحلا

.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

نأريغ،(لاسرإلاوعاطقنإللماعلاىنعملاوهاذهو)هدانسإلصتيالاملكوهاه

امكملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعيعباتلاهاورامىلعقلطيامرثكألسرملا

،بيطخلاودواديبأودمحألوقاذهو،ثيدحلامولعيفحالصلانباكلذلقن

ىنعملااذهديزيهنألةيافكلايفبيطخلامالكلقنننأعضوملااذهيفانبنسحيو



يفابلاغلمعتستةرابعلاهذهنأالإ،لسرملالثمعطقنملاو):لاقثيحاحوضو

هللادبعنعسنأنبكلاميورينألثم،ةباحصلانعيعباتلانودنمةياور

هللايضرهللادبعنبرباجنعيروثلانايفسوأ،امهنعهللايضررمعنب

،(كلذهبشأامو،هنعهللايضركلامنبسنأنعجاجحلانبةبعشوأ،امهنع

كلذيفامبعاطقنإلاعاونألكلمشدقفليسارملايفدواديأفيرعتامأو

.سيلدتلااذكولصتيملاملكوهلسرملانأبلاقفسيلدتلا

:كلذىلعةلثمألانمو

لاقملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ،اهنعهللايضرةشئاعنعكارعهاورام*

ةشئاعنعكارعهلسرأثيح(ةلبقلاىلإيدعقماولوح):هراضتحادنع

.اهنعهللايضر

هنعهللايضريدعنبورمعنببعكنعيماشلاىسومنبناميلسهيوريام*

.هنعهللايضربعكنمناميلسعمسيملثيح،

اناميإنينمؤملالمكأنإ):اعوفرماهنعهللايضرةشئاعنعةبالقيبأثيدح*

،٨٢/١٠)ناميإلايفيذمرتلاهجرخأثيح،(هلهأبمهفطلأواقلخمهنسحأ

يضرةشئاعنماعامسةبالقيألفرعنالو،حيحصثيدحاذه:لاقو،(٨٣

.اهنعهللا

ناك:اعوفرمهنعهللايضريفوأيبأنبهللادبعنعبشوحنبماوعلاثيدح*

،ربكوضف،ةالصلاتماقدق:لالبلاقاذإملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

نبادروأدقو،هنعهللايضريفوأيبأنباماوعلاقليمل:دمحأمامإلالاق

ةفرعميف:ثيدحلامولعنمنيثالثلاونماثلاعونلاتحت،لاثملااذهحالصلا

مالكلايتأيسو.هنعهللايضريفوأيبأنبارصاعماوعلانألليسارملانميفخلا

.هللاءاشنإعونلااذهنع

:يباحصلالسارم



لاسرمدـحيفهتياورلخدتنمانلنيبتيىتحيباحصلادحاركذنمدبالةيادب

رجحنباظفاحلافيرعتوهيباحصللفيرعتعمجأو،هتياورلخدتالنمويباحصلا

،مالسإلاىلعتامو،هبانمؤمملسوهيلعهللاىلصيبنلايقلنم):ةباصإلايف

ملنمو،وريملوأهنعىورنمو،ترصقوأهلهتسلاجمتلاطنمهيقلنميفلخديف

هيلعهللاىلصيبنلاىلإيباحصلاهلسرأاموهيباحصلالسارمف.(ىمعلاضراعلهري

ريثكنباىكحامك،يباحصلالسارملوبقىلععامجإلامهضعبىعدادقو،ملسو

يفةباحصلاليسارمنأل،ثيدحلالهأنعظفاحلاهاكحوثيدحلامولعراصتخايف

رضتالمهتلاهجف،لودعمهلكوةباحصلانعنووريامنإمهأل،لوصوملامكح

،ينييارفسإلاقاحسإيبأنعكلذيففالخلاىكحريثألانبانكلو،ملعأهللاو

ءابآلاورغاصألانعرباكألاةياوريفعقوامك،نيعباتلاضعبنعمهيقلتلامتحإل

نيحيحصلايفو):هلوقبيأرلااذهىلعبيردتلايفيطويسلادردقو،ءانبألانع

،ةباحصلانعمهاياوررثكأنأل،(ةباحصلاليسارمنمينعي)ىصحيالامكلذنم

ىلعةلثمألانمو،اهونيباهووراذإو،ةردانمهريغنعمهاياورو،لودعمهلكو

:كلذ

نبذاعمنعرماخينبكلامنعهنعهللايضرنايفسيبأنبةيواعمثيدح*

دازو(قحلاىلعنيرهاظيتمأنمةفئاطلازتال):اعوفرمهنعهللايضرلبج

،رماتخينبكلامو،يباحصهنعهللايضرةيواعمف،(ماشلابمهو)يراخبلا

.(تبثتملوهتبحصيففلتخادقو)ريبكيعبات

هنعهللايضررمعنعيراقلادبعنبنمحرلادبعنعديزينببئاسلاثيدح*

ةالصورجفلاةالصنيباميفهأرقفهنمءيشنعوأهبزحنعماننم):اعوفرم

دبعو،يباحصهنعهللايضربئاسلاف،(ليللانمهأرقامنأكهلبتكرهظلا

.يعباتيراقلادبعنبنمحرلا

دايزنعمكحلانبناورمنعهنعهللايضريدعاسلادعسنبلهسثيدح«و

نمنودعاقلايوتسيال):ىلاعتهلوقلوزنببسيفهنعهللايضرتباثنب



نبناورمو،يباحصهنعهللايضرلهسف،(هللاليبسيفنودهاجملاونينمؤملا

.هتبحصيففلتخميعباتمكحلا

امنإوتاعوفرمتسيلنيعباتلانعةباحصلاتاياوررثكأنأىلعيطويسلادكؤيو

ثيثحلاثعابلانمفرصتب.نيعباتلاىلعتافوقوموأتاياكحوأتايليئارسإيه

.٢٧٦_٢٧٥صو٦٩ص

:لصولابهلاسرإىلعمكحييذلايباحصلاطباض:ةلأسم

لوسرةايحيفلمحتلاوزييمتلانسىلإلصينأ،هلاسرإلبقييذلايباحصلاطباض

طرتشانملافالخ،غولبلانسىلإلصينأطرتشيالو،ملسوهيلعهللاىلصهللا

هللايضرنيسحلاونسحلاو،امهنعهللايضرريبزلانبهللادبعةياورك،غولبلا

يبأنبهللادبعوركبيبأنبدمحمككاردإوأةيؤرهلنأب،هيفليقنمامأو،امهنع

لاسرمةلماعملماعتهتياورنكلوةبحصلافرشهلتبثيفامهنعهللايضرةحلط

هنأبليقنمنيبوكاردإوأةيؤرهلنأبليقنمنيبينابلألاخيشلاقرفدقو،يعباتلا

نمفةبحصهلنأبلوقلانمةدافإلقأةيؤرلاوكاردإلانأبلاقثيحريغصيباحص

النكلوملسوهيلعهللاىلصلوسرلااوأرامبركاردإوأةيؤرمهلنأباوفصو

ريغصلايباحصلافالخةلسرممهتياورفقيضولوةبحصلاىنعممهيلعبحسني

زئانجلاماكحأباتكيفركذخيشلانكلو.اقلطملوبقمهلسرموةلوصومهتياورف

هنعهللايضرريعصنبةبلعثنبهللادبعلةياور،فراعملاةبتكم،7٣صاهعدبو

،عامسهلتبثيملو،ةيؤر(ةبلعثنبهللادبعيأ)هلو:هلوقببقعمث،دمحأاهجرخأ

خياشلالعجيذلامسقلانمهنأمغرهبجتحاف،ةجحوهفيباحصلسارموهف

ريدجو،(عامسمهلتبثيملوكاردإوأةيؤرمهلنأبمهيفليقنم)ةلسرمهتياور

فلتختةيبسنةلأسموهف،ددحمريغةلأسملاهذهيفدمتعييذلازييمتلانسنأركذلاب

ىلصلوسرلااهجمةجيهنعهللايضرعيبرلانبدومحملقعدقف،ناسنإلناسنإنم

الو،يراخبلادنعءاجامك،تاونسسمخهرمعناكو،ههجويفملسوهيلعهللا

نمكردينأمزليالو،هللصحيامنسلاهذهسفنيفهريغلقعينأكلذنممزلي

.هللصحياملكنسلاهذهيف



هتياورلبقنىتحهلةبحصلاتبثتفيكف،ةجحيباحصلالسارمنأانررقاذإ،ةلأسم

يف

:اهمهأنمقرطةدعبةيحصلاتبت

ةيقبوامهنعهللايضررمعوركبيبأكنيلقانلاةرثكلهبعطقييذلارتاوتلا*

.ةرشعلا

نبمامضونصحمنبةشاكعك،ةباحصلانمانالفنأ،راهتشإلاوأةضافتسإلا«و

.امهنعهللايضرةبلعث

يرعشألاىسوموبأدهشامك،حيرصتلابةيحصلامولعمبحاصنمةداهش*

.ةبحصلابهنعهللايضريسودلاةممحلهنعهللايضر

.يباحصانالفنأةقثلايعباتلالوقبفرعيو*

هبمزاجامكةلادعلامولعمنوكينأطرشبيباحصهنأبهسفننعربخينأ*

ىهتنادقو،ملسوهيلعهللاىلصيبنللارصاعمنوكينأطرشبنورخآويدمآلا

هللاىلصهترجهنمنينسرشعوةئاميضمبملسوهيلعهللاىلصيبنلااورصاعم

مكتيرأ):اعوفرمامهنعهللايضررمعنباثيدحيفءاجامكملسوهيلع

مويلاوهنممضرألاهجوىلعىقبيالاهنمةنسةئامسأرىلعنافهذهمكتليل

لبقناككلذنأ):هنعهللايضررباجثيدحنمملسمدازو،(دحأاهيلع

ىلصهتافودعبةبحصلاىعدانمنإفهيلعو،(رهشبملسوهيلعهللاىلصهتوم

(يدنهلانتر)نازيملايفيبهذلافصوامكلاجدوهفةنسةئامبملسوهيلعهللا

.ةرجهللةئامتسلادعبةبحصلاىعدايذلا

امك،(السرم)ةباحصلانملجرنعيعباتلاهاورامليقهيبلاظفاحلاةيمست:ةلأسم

:ريبكلاننسلايفكلذررق

لسرمنأبلوقينأ،كلذبلاقنإ،يقهيبلاثيدحلامولعراصتخايفريثكنبامزلأ

ىلعةميلستلاهذهقلطأامنإهنأب،يقهيبللرذتعيدقو،ةجحبسيلاضيأيباحصلا



اريثكفلاخيركنتسمهظفلنأل،ةأرملاروهطلضفنمًاضوتينألجرلايفثيدح

.اماعاذههقالطإنكيملو،ةيعرشلاصوصنلانم

:يفخلالسرملا

.هيقلنإو،اقلطمهنمعمسيملوهرصاعنمعيوارلاةياوروهو

:فيرعتلاحرش

.اقلطمهنمعمسيملهنأل،ةطساوبهخيشنعيوريهنأللسرموهف-

.امهنيبءاقللاناكمإلالاصتإلادنسلارهاظف،هلرصاعمهنأل،يفخوهو-

امبرهيلعو،لاصتإلابةياورلاىلعمكحلاوعامسلاتابثإلفاكريغءاقللانأ-

عقوامبرلب،عامسلاعقيملوءاقللاعقوامبرو،ءاقللاعقيملورصاعتلاعقو

.اهنيعبةيورميفالإعامسلا

:ةلثمأ

.مدقتدقو،هنعهللايضريفوأيبأنبهللادبعنعبشوحنبماوعلاثيدح*

عامسمدعتبثنإ،هنعهللايضرباطخلانبرمعنعبيسملانبديعسةياور*

.نارصاعتمامهف،هنعهللايضررمعنمبيسملانبا

محر):اعوفرمهنعهللايضررماعنبةبقعنعزيزعلادبعنبرمعثيدح*

يفيزاملالاقامك،هنعهللايضرةبقعقليملرمعنإف،(سرحلاسراحهللا

مولعراصتخايفرمألااذهنميزملانكمتىلإريثكنباهبندقو،فارطألا

.ثيدحلا

رمعنباىأرءاطعنأثيح،امهنعهللايضررمعنبانعءاطعةياور*

.ليصحتلاعماجيفينالعلاكلذىلإهبنامك،هنمعمسيملو،امهنعهللايضر

متاحيبألوقهديؤيو،مدقتدقو،اهنعهللايضرةشئاعنعةبالقيبأثيدح*

متاحيبأةلوقمف،(سيلدتهنعفرعيالوهرصاعنمعلسريناك):ةبالقيايف

نوكيالف،سيلدتلاويفخلالاسرإلانيبقرافلاحضوتاهأل،ةيمهألاةياغيف

نمهوحنوألاقظفلبةياورلانوكتنأك)ماهيإلاديقبالإاسيلدتيفخلالاسرإلا



ةنراقملايفدنعكلذىلعهيبنتلاقبسدقو،(اسلدميوارلانوكيوةلمتحملاغيصلا

يفديزملاىمسيعونهلباقييفخلالسرملانأركذلابريدجو،نيخيشلايطرشنيب

هرهاظدناسءانثأيفوارصقنظحالنيفخلالاسرإلايفف،ديناسألالصتم

هرهاظدنسءانثأيفوارةدايزظحالنفديناسألالصتميفديزملايفامأ،لاصتإلا

:عونلااذهىلعةلثمألامهأنمو،لاصتإلا

يأنعهللاديبعنبرسبنعديزينبنمحرلادبعنعنايفسنعكرابملانباثيدح

ىلعاوسلجتال):اعوفرمهنعهللايضردثرميبأنعهنعهللايضرةلثاونعسيردا

:نيعضوميفدنسلااذهيفةدايزلاتعقودقف،(اهيلإاولصتالوروبقلا

اوورتاقثلانماددعنأل،كرابملانبانودنمممهويهو،نايفسةدايز*

هيفحرصنممهنمو،ةرشابمديزينبنمحرلادبعنعكرابملانبانعثيدحلا

.ديناسألالصتميفديزملازييمتلاةيمهألاةياغيفطرشاذهو،رابخإلاب

اوورتاقثلانماددعنأل،كرابملانبانممهويهو،سيردايأةدايز*

حرصنممهنمو،سيرداابأاوركذيملف،ديزينبنمحرلادبعنعثيدحلا

يفمتاحوبأةدايزلاهذهىلإهبندقو.ةرشابمهنعهللايضرةلثاونمرسبعامسب

هللاديبعنبرسبنألسيردايأةدايزيفكرابملانبامهو:لاقثيحللعلا

:لاقو،ءابرغلانممهثيدحلظفحأماشلالهأوهنعهللايضرةلثاونعىور

ىورامماذهنأنظوكرابملانباطلغف،سيردايأنعرسبثدحياماريثك

،هسفنةلثاونماذهرسبعمسدقو،هنعهللايضرةلثاونعسيردايأنع

دحأاذهو،ةياورلايفةداجلاهللاهمحركرابملانباكلسف)،(٣٤٩/١)للعلا

ةلثمأعمةنراقمدنسلااذهىلإانرظناذإف،(يوارلامهوىلعةلادلانئارقلا

نيبطقاسوارةدايزتحجرتيفخلالسرملاةلاحيفهنأانلحضتييفخلالسرملا

اذهو،هنمنييوارصقنحجرتدقفدنسلااذهيفامأ،هنعيورينمولسرملا

ثيثحلاثعابلايفركاشدمحأخيشلاهررقدقو،نيعونلانيبقيرفتللمهمطباض

ملو،ةدايزرخآلايفوصقنامهدحأيفنيقيرطنمثيدحلادرواذإهنأبلاقو،



.٢٥٣صثيثحلاثعابلا.اذكهةرمو،اذكهةرمهاورف،هخيش

:لسرملابجاجتحإلامكح

لاقثيح،هحيحصةمدقميفملسمهررقاماذهو،اقلطمهبجاجتحإلامدع*

نباهاكحو،(ةجحبسيلرابخألابملعلالهألوقوانلوقلصأيفلسرملانإ):

نامنو،ثيدحلامولعيفحالصلانباهديأو،ثيدحلالهأةعامجنعربلادبع

ليسارمبجاجتحإلامدعهنعيكحىتح)ينييارفسإلاقاحساوبأكلذىلإبهذ

هينالقابلاركبوبأو،(ةباحصلا

اذهرهظيو،ةيكلاملابهذموفانحألابهذماذهو،اقلطمهبجاجتحإلا*

،هباتكلوصأنمهلعجولسرملابجتحاثيح،هأطوميفكلامعينصنمايلج

.كلذمدقتامك،حاحصلابتكنمهنوجرخيثيدحلاءاملعلعجاماذهو

نأنايبقبسدقو،ثيدحلالهألوقاذهو،طقفيباحصلالسارمبجاجتحإلا*

قاحسايبأنعفالخلالقنريثألانبانأو،كلذىلععامجإلاىعداضعبلا

.احوجرمهللاهمحرهيأرناكنإو،ينييارفسإلا

.ةقثنعلسريناكاذإهبجاجتحإلا*

:ةيلاتلاطورشلابيعباتلالسرمبجاجتحإلا*

ظافحلاتاقثلانمهريغفلاخيال،اتبثةقثريبكلايعباتلااذهنوكينأ-

هنأىلعلدياذهنأل،ةدايزلاالصقنلابمهفلاخيامنإفمهفلاخاذإو،

.اهكرتيهنإفةظفليفكشاذإف،هتياوريفعرولاديدش،ظفحلاديج

هتياورنعابوغرموأالوهجميمسيالفتاقثلانعثدحينممنوكينأ-

إلاطقسيال،طقسلانومأموهف،تاقثهخويشنأىلعلدياذهف،

هوهجم

.هاعت

طقفلاسرإلابلعمثيدحلاف،رخآنعطلسرملااذهدنسيفنوكيالأ-

.نتملايفةلعدوجومدعكلذكطرتشيو،



:ـبامإلسرملااذهىوقتينأ-

لقألاىلعيهف،ةفيعضتناكنإو،ملسوهيلعهللاىلصيبنللةدنسمةياور•

،ىلوأبابنم،حلصتةحيحصلاةدنسملاةياورلافهيلعو،رابتعإللةحلاص

.دنسملابةمئاقةلاحلاهذهيفةجحلاتناكنإو،لسرملاةيوقتل

،جرخملاداحتامدعطرشب،رخآريبكيعباتل،ىرخأةلسرمةياوربىوقتتنأ•

،نييوارلاالاكةيدلبفالتخاطرتشاثيح،يعفاشلاكلذىلعهبننممو

يوارلاةياورىوقتتالهيلعف،رخآلادلبلرياغمدلبنمامهنملكنوكيثيحب

ةيوقتلطبيجرخملاداحتاف،امهيجرخمداحتإل،ةلسرملاهخيشةياوربةلسرملا

خيشلاكلذىلإهبننممو،جرخملاةدحتملاقرطلاهذهعومجمبثيدحلا

ذاختانمدجاسلاريذحتةلاسر،كلذىلإاهيفهبنيتلاعضاوملانمو،ينابلألا

نعل):ثيدحلاءاملعلاضعبحيحصتىلعهيفضرتعاثيح،دجاسمروبقلا

دنعهلقيرطدوجول(جرسلاودجاسملااهيلعنيذختملاوروبقلاتارئازهللا

هرادمثيدحلاو:لاقثيح،اهيفملكتملاننسلاباحصأقيرطريغمكاحلا

نأىلعملسمدكأيذلا،ماذابوهو)حلاصيبأىلعهريغومكاحلادنع

يضرسابعنبانع،(سابعنبانمعامسهلتبثيالوهثيدحاوقتادقسانلا

حلاصيبأىلعننسلاباحصأومكاحلادنعقرطلالكرادمف،امهنعهللا

.رخآلاةيوقتلاهنميأحلصيالف،كورتملا

جتحيالناكنإو،تافوقوملادئاوفمهأنماذهو)يباحصىلعةفوقومةياور•

.(اءادتبااهب

.دضعملاثيدحلاىنعموأظفلقفاويامبملعلالهأماوعىوتف•

عمو:لوقيهنإفطورشلاهذهىفوتسااذإهبهجاجتحاعمو،يعفاشلايأراذهو

ليسارملانأل،هبدحأمازلإمدعىريوهو،لصتملاثيدحلاةبقريفسيلفاذه

،جرخملافالتخا،لاثملاليبسىلع،ىلوألاةلهوللرهظيدقف،تابيغلاليبقنم

طقسيهيلعو،دناسلاتاقبطنمةقبطيفجرخملاداحتاكلذدعبنيبتيمث

.هبجاجتحإلا



اقلطمجتحييعفاشلانأبلئاقلاروهشملايأرلاىلعقلعننأانهمهملانمو

،ناسحاهأىلعصنو،ةدنسماهدجوفاهعبتتهنألبيسملانبديعسليسارمب

درامنإو،اقلطمديعسليسارمبجتحيملهنأىرييعفاشلاعينصلعبتتملانأثيح

نيعباتلارابكنمهريغليسارملبقو،ددسمهلدجويملوديعسهبدرفناامضعب

بيطخلاو،(يعفاشلابقانم)يفيقهيبلاكلذىلعصنامكاهددسيامدجوامل

صندقف،نيعباتلاراغصليسارمامأو.يوونلاكلذىلعامهعباتويدادغبلا

.اهلبقادحأملعيالهنأىلعيعفاشلا

إلالسرملابجاجتحإلامدعهللاهظفحدعسلاخيشلاحجر،ءارآلاضارعتسادعبو

هبنيو،لاصتإلاطرشطوقسلهبجتحيالفيعباتلالسرمامأو،يباحصلالسارم

لاسرمكركنتسيامنيعباتلارابكليسارميفدجودقهنأىلعهللاهظفحخيشلا

فلاخماذهو،(هولتقافهابأبرضنم):دواديأدنعبيسملانبديعس

جرخنم):لسرمو،هقحتسيامبرزعيكلذلعافناكنإو،ةيعرشلاصوصنلل

امكحعوفرملاهنعهللايضرةريرهيبأثيدحوهتباثلاو،(قفانموهفءادنلادعب

نمجرخالجرىأرامل،(ملسوهيلعهللاىلصمساقلاابأىصعدقفاذهامأ):

.ءادنلادعبدجسملا

:ىلإةوقلاثيحنملسرملاهللاهظفحخيشلامسقو

.ةجحيهو،ةباحصلاليسارم*

نبهللادبعولهسنبةمامأيبأكعامسهلتبثيملوةيؤرهلناكنمليسارم*

.مهنعهللايضرركبيبأنبدمحموةحلطيبأ

ليلسارمنمىوقأهليسارموبيسملانبديعسكنيعباتلارابكليسارم*

رابكليسارمىلعنيمرضخملاليسارميواخسلامدقدقو،نيمرضخملا

نمنينقتملاليسارمنأهللاهظفحخيشلاحجريو،نينقتماوناكنإو،نيعباتلا

نووريالنمممهدعبنمليسارمنإلب،نيمرضخملاليسارمنمىوقأنيعباتلا

ليلسارمىلعةمدقميعخنلاميهاربإونيريسنبدمحمكتاقثلانعالإ

اهلكيعخنلاميهاربإليسارمنأىلإهللاهظفحخيشلاهبندقو،نيمرضخملا



رجاتلاسرموةالاصلايفكحضلالسرم:امهطقفنيلسرمالإحاحص

.ملعأهللاونيرحبلا

الإنولسريالمهأمهنعفرعيملنممنيعباتلانمىطسولاةقبطلاليسارم«و

يأربضراعماذهو،يرصبلانسحلاوةيلاعلايأوءاطعليسارمكتاقثنع

ال:هللاهامحرلاقثيح،ةيلاعلايبأونسحلاليسارميفهللاهمحرنيريسنبا

مامإلالاقو.اذخأنمعنايلابيالامهنإف،ةيلاعلايأونسحلاليسارمباوذخأت

هحايرةيلاعلايأثيدح:ىلاعتهللاهمحريعفاشلا

.ليسارملاىهوأيهو،ةداتقويرهزلاوشمعألاكنيعباتلاراغصليسارم«و

:ليسارملاناظم

نأىلإهللاهظفحديمحلاخيشلاهبندقو)،دواديبأليسارم-

تسيلو،ننسلاباتكنمءزجةقيقحلايفيهدواديبأليسارم

.(مويلاعئاشوهامك،القتسماباتك

،هلوصأنملصأكلسرملابجتحيكلامناكثيح،كلامأطوم-

.مدقتامك

.فوقوملاولسرملاناظمنموهو،ةبيشيبأنبافنصم-

.فوقوملاولسرملاناظمنماضيأوهو،قازرلادبعفنصم-

.متاحيبأنبإلليسارملا-

.ينالعلاظفاحللليسارملاماكحألليصحتلاعماج-

هنعيورينمميوارلاعامسمدعيأ)،ماعلاهانعمبلسرملايفامه،ناريخألانافنصملاو

.(هتقبطتناكايأ

ىلعيبهذلاظفاحلااهركذيتلاةلثمألاىلعقيلعتلايفهللاهظفحخيشلاعرشمث

لاسرمو،ليصفتلابهركذقبسدقو،بيسملانبديعسلسرمىلعملكتف:لسرملا

،يحبانصلالسارمو،مرضخملايعباتلاينادمهلاعدجألانبقورسموهو،قورسم

نبالاقدقو،مزاحيبأنبسيقلسرمو،يعانصلاةليسعنبنمحرلادبعوهو



نبركبابأنكلو،سيقالإنيعباتلانمةنجلابنيرشبملاةرشعلانعوريملهنأبشارخ

.هنعهللايضرفوعنبنمحرلادبعنمعمسيملهنأبلاقف،دواديبأ

ليسارميهو،ةعبارلاةقبطلاليسارمبهللاهظفحخيشلاهقحلأدقو:دهاجملسرم

.نيعباتلانمىطسولاةقبطلا

هنأمغر،نيعباتلارابكليسارمبهللاهظفحخيشلاهقحلأدقو:يعخنلاميهاربإلسرم

.نيعمنباودمحأكلذىلعصننممو،كلذببسمدقتدقو،مهتقبطنمسيل

الهنأل،نيعباتلارابكليسارمبهللاهظفحخيشلاهقحلأدقو:يبعشلارماعلسرم

.نيعمنبىيحيكلذىلعصننممو،ةقثالإيمسي

نمىهوأو،نسحلاليسارم،مهدنعليسارملاىهوأنمو:يبهذلاظفاحلالوقيو

هللاهظفحخيشلاقفاودقو،ليوطلاديمُحو،ةداتقو،يرهزلاليسارمكلذ

.كلذيفيبهذلا

:لضعملا

:نيينعمىلعلضعملاقلطي

:ـبامإكلذفرعيو،يلاوتلاىلعرثكأفنانثاهنمطقسام.1

نمو،هدنسنمنيطقاسلانايعأفرعتف،رخآقيرطنمادنسمثيدحلادورو*

:كلذىلعةلثمألا

يناعقلاةملسمنبهللادبعىلإهدنسبثيدحلامولعةفرعميفمكاحلاهاورام-

هللاىلصهللالوسرلاق:لاقهنعهللايضرةريرهابأنأهغلبهنأكلامنع

امالإلمعلانمفلكيالوفورعملابهتوسكوهماعطكولمملل:ملسوهيلع

وهف،أطوملايفاذكههلاضعأ،كلامنعلضعماذه،مكاحلالاق،قيطي

دقو،هنعهللايضرةريرهيبأوكلامنيبنايلاوتمنانثاهنمطقسهنأللضعم

كلامنع،أطوملاجراخثيدحلاةياورنم،نايلاوتمنانثاهنمطقسهنأانفرع

.هنعهللايضرةريرهيبأنعهيبأنعنالجعنبدمحمنع



اذكتلمع:ةمايقلامويلجرلللاقيو:لاقيبعشلانعشمعألاهاورام-

نأل،شمعألاهلاضعأدقف،ثيدحلا،هيفىلعمتخيف،ال:لوقيف؟اذكو

ىلعنينثاهنمطقسأف،ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعسنأنعهيورييبعشلا

نايعأانفرعدقو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاوهنعهللايضرسنأامهو،يلاوتلا

هللايضرسنأنعورمعنبليضفنعملسمةياورنم،دنسلانمنيطقاسلا

.ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعهنع

يورينأنكميالهنأو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعيوارلاةقبطةفرعمبامإو*

نيعباتلاراغصليسارمك،رثكأوأنيتطساوبالإملسوهيلعهللاىلصيبنلانع

يعباتنعنوكتنأ،مهتياورىلعبلاغلانإف،امهنعهللايضرةداتقويرهزلاك

دانسإلاةلسلستناكامبرلب،ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعيباحصنعريبك

سفننموارنعوارنمرثكأهيورينأك،نارقألاةياوريفامك،كلذنملوطأ

ىلعةلثمألانمو،مهراغصوأنيعباتلارابكوأةباحصلاةقبطيفاءاوس،هتقبط

،كلذ

:ظفلب،ركاسعنبادنع،(نيعباتلاراغصنموهو)ةبقعنبىسومةياور-

ةياوريهو)،هنعهللايضرريصبيبأربقدنعيأ،(دجسمهربقدنعلعجو)

.يمالسإلابتكملاةعبط،٨١صدجاسلاريذحت،(ةلضعماهنألةفيعض

لوسرلاق:ءاهقفلانمنيفنصملالوقهيفلخديلضعملانأىلإحالصلانباهبندقو

،لسرملابهتافنصمضعبيفيدادغبلابيطخلاهامسدقو،ملسوهيلعهللاىلصهللا

لصتيالاملكوهو،هيلعهيبنتلاقبسيذلا،لاسرإللماعلاىنعملامدختسيانهوهو

.هدانسإ

لضعملانيبنأ،ثيدحلاحلطصمريسيتهباتكيفهللاهظفحناحطلادومحم/دركذو

.هجونماصوصخوامومعقلعملاو

هدانساأدبمنمفذحاذإ:يهوةدحاوةروصيفقلعملاعملضعملاعمتجيف*

.دحاونآيفقلعمولضعموهف.نايلاوتمنايوار

:نيتروصيفهقرافيو*



قلعمبسيلولضعموهف،نايلاوتمنايواردانسإلاطسونمفذحاذإ-

.لضعمبسيلوقلعموهف،طقفواردانسإلاأدبمنمفذحاذإ-

:نالطبلاىنعمب.٢

اهنعهللايضرةشئاعنعةورعنعيرهزلانعيلهذلاهاورثيدح:هلاثمو

،اهنعهللايضرةشئاعمالكنموهامنإولضعمثيدحاذه:هنعلاقو،اعوفرم

تالضعملايورينالف:داقنلالوقياماريثكو،لاضعإلابهفصووفقولابهلعاف

ه(تاركنملايأ)

:لضعملاثيدحلامكح

نمنيفوذحملاةرثكل،عطقنملاولسرملانمالاحأوسأوهو،فيعضثيدحلضعملا

نودلاجرهدناسنمطقساموهو)،لاثملاليبسىلععطقنملاةلاحيفف،دانسإلا

ةفرعمب،دنسلانمطقاسلانيعةفرعمنكمي،(هللاءاشنإيتأيسامك،يباحصلا

يفرذعتماذهو،امهنيبكرتشملاداجيإةلواحمو،هنعيورينمذيمالتويوارلاخويش

.دنسلانمنيطقاسلاةرثكللضعملاةلاح

:لضعملاناظمنم

.روصنمنبديعسنانس-

.ايندلايبأنباتافلؤم-

:عطقنملاثيدحلا

راضريغهطوقسوأيباحصلاةلاهجنأل،يباحصلانودلجرهدانسانمطقسام

هباتكيفهللاهظفحناحطلادومحم/دهفرعدقو،مهلكمهنعهللايضرةباحصلاةلادعل

.هعاطقناناكهجويأىلع،هدانسالصتيملام:هلوقبثيدحلاحلطصمريسيت

ناكناكميأنمعطقنادانسالكينعي:هلوقبفيرعتلاهللاهظفحدومحم/دحرشيو



ىلعاهيفلخديف،هطسونموأهرخآنموأدنسلالوأنمعاطقنإلاناكءاوس،

امىلعقلطيامرثكألسرملانأريغ،حالصلانباهيلعدكأاماذهو)لسرملااذه

ءاملعنكل،لضعملاوقلعملاو(ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعيعباتلاهاور

،لضعملاوأقلعملاوألسرملاةروصهيلعقبطنتملامبعطقنملااوصخنيرخأتملاحلطصملا

لمعتسيامرثكأو:يوونلالاقكلذلو،بلاغلايفنيمدقتملالامعتساناككلذكو

هنإمث،امهنعهللايضررمعنبانعكلامك،يباحصلانعيعباتلانودنمةياوريف

،دحاوناكمنمرثكأيفنوكيدقو،دانسإلانمدحاوناكميفعاطقنإلانوكيدق

:كلذىلعةلثمألانمو،الثمةثالثوأنيناكميفعاطقنإلانوكينأك

يضرةفيذحنعغيثينبديزنعقاحسإيبأنعيروثلانعقازرلادبعهاورام

يفعاطقناهيفف،ثيدحلا،(نيمأيوقفركبابأاهومتيلونإ):اعوفرمهنعهللا

نبنامعنلانعهاورامنإ،يروثلانمهعمسيملقازرلادبعنأ،امهدحأ،نيعضوم

نعهاورامنإ،قاحسإيبأنمهعمسيمليروثلانأ،يناثلاو،هنعيدنجلاةبيشيبأ

نموهعطقنملانأبءاملعلاضعبلوقثيدحلامولعراصتخايفريثكنبالقندقو

هاوراموهو،كلذلالاثمركذو،(الصتمدانسإلاناكولو)مهبملجرهيفركذي

:اعوفرمهنعهللايضرسوأنبدادشنعنيلجرنعريخشلاهللادبعنبءالعلا

ملنمهيفدانسإلالصتمهنأبلاقينأقدألاو،(رمألايفتابثلاكلأسأينإمهللا)

.مهبمهيفوأ،مسي

هنودنمويعباتلانعيورامعطقنملاثيدحلا:ثيدحلابملعلالهأضعبلاقو

،(احالطصايعباتلاىلععوطقملافيرعتوهاذهو)،هلعفوأهلوقنم،هيلعافوقوم

ركذامكهلءزجيفيجيدربلاعينصوهاذهنأ،هللاهظفحدعسلاخيشلاركذدقو

.رجحنباكلذ

فاصواضيأاهيلعقلطي،كلامتاغالبنأىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو

اريثكنأىلإهللاهظفحهبنو،(دنسلايفطقسيأىنعمبيأ،ماعلاهانعمب)عاطقنإلا

.دانسإالباهضعبوةحيحصديناسأبلصتماهنم



:فوقوملاثيدحلا

دقو،ةجاحبسيلهرارقإنألهرارقإلاقيالو،هلعفوأهلوقنميباحصلاىلإدنسأام

اذكو)لاصتمريغنوكيدقوالصتمنوكيدقفوقوملانأىلإحالصلانباهبن

نمو،دانسإلاباهلةقالعالونتملاثحابمنم،ثحابملاهذهنأل،(عوطقملاوعوفرملا

:هيلعةلثمألا

:هنعهللايضربلاطيبأنبيلعنعيراخبلاهاورام:يلوقلافوقوملالاثم*

.(هلوسروهللابذكينأنوديرتأ،نوفرعيامبسانلااوثدح)

وهوامهنعهللايضرسابعنبامأو):يراخبلالوق:يلعفلافوقوملالاثم*

.(مميتم

هيبنتلاقبسو،ملسمدنعاهنمرثكأيراخبلادنعتافوقوملانأىلإهيبنتلاقبسدقو

ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإعوفرملاثيدحلاىلعرصتقتامابلاغننسلابتكنأىلإ

.عوطقملاوفوقوملانود

اذه،الثملاقف،اديقمنكلةباحصلاريغنعءاجاميففوقوملامسالمعتسيدقو

نييناسرخلاءاهقفللو.كلذوحنو،ءاطعىلعوأيرهزلاىلعنالفهفقوثيدح

،رثألاظفلفوقوملاىلعوريخلاظفلعوفرملاىلعنوقلطيمهف:مهصاخحالطصا

.هتيوريأ(ءيشلاترثأ)نمذوخأمهنأل

:فوقوملابجاجتحإلا

هنإف،هتحصتتبثولىتحنكلو،افيعضوأانسحوأاحيحصنوكيدقفوقوملا

وأفيعضلاثيدحلايوقيهنإفتبثنإهنكل،ةباحصلاعفأولاوقأهنأل،هبجتحيال

لمعلاناكمهنعهللايضرةباحصلالاحنأل،لسرملاثحبميفقبسامك،لسرملا

ماكحهليذلامسقلانمناكاذإامأ،عوفرملامكحهلنكيملاذإاذهو،ةنسلاب

هللاهظفحهللاضوعقراطخيشلامالكنمقبسدقو،عوفرملاكةجحوهفعوفرملا

،جاجتحإلاقلطماذههلوقبدصقيمل(هيلعفوقوملايأ)يباحصلالوقبجتحانمنأ



،ةجحءزج،لوصألابتكيفهيلعقلطياماذهو،ةيوقتلاوداهشتسإلادصقامنإو

.عوفرملاحيحصلاثيدحلاكهدرفمبجاجتحإللضهنيالف

:فوقوملاناظم

:قازرلادبعفنصم*

ركبوبأ،يناميلا،مهالوميريمحلاعفاننبمامهنبقازرلادبعوههفنصمو

ثيداحأمييقتل،قازرلادبعيفةمئألالاوقأضعبركذنمانلدبالو،يناعنصلا

قازرلادبعيفملكتنمزربأنمو،لئاضفلاثيداحأاميسالو،هفنصم

هيلإلحردقو،ريثكثيدحوفانصأقازرلادبعل:لاقثيح،يدعنبدمحأوبأ

ىلإهوبسنمهأالإ،اسأبهثيدحباوريملو،هنعاوبتكو،مهتمئأونيملسملاتاقث

اذهف،تاقثلانمدحأهيلعهقفاويالامملئاضفلايفثيداحأىوردقو،عيشتلا

.ثيداحألاهذهلهتياورنمهومذاممظعأ

ركذامىلعهبتللدتسافامويامالكقازرلادبعنمتعمس:نيعمنبىيحيلاقو

باحصأمهلكتاقثمهنعتذخأنيذللاكيذاتسأنإ:هلتلقف،بهذملانمهنع

نمعف،يعازوألاو،يروثلانايفسو،جيرجنباو،سنأنبكلامو،رمعم،ةنس

الـضافهتيأرفيعبضلاناميلسنبرفعجانيلعمدق:لاقف؟بهذملااذهتذخأ

دقو،يمدقملاركبيبأنبدمحمكلذىلعدكأو،هنعاذهتذخأف،يدهلانسح

.عيشتلايفقازرلادبعطارفإهللادبعهنباتالاؤسيفهللاهمحردمحأىفن

،نقلتيقنقليناكف،هتايحرخآيفيمع،قازرلادبعنأ،هيلعهيبنتلاردجياممو

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،دمحأكلذىلعصنامك

نملطاباذهلاقفرابجرانلاثيدحنعلأسيهللادبعابأتعمسمرثألالوق

هنماوعمسءالؤه:لاق،ةيوبشنبدمحأينثدح:تلق؟قازرلادبعنعهبثدحي

يفتسيلثيداحأهنعاودنسأدقوهبتكيفوهسيلوهنقلفنقليناكىمعامدعب

.يمعامدعباهنقليناكهبتك



هنعبتكنملرظنهيف:قازرلادبعةمجرتيفلاقف،اذهىلإهللاهمحريئاسنلاهبنو

.ريكانمثيداحأهنعيورةرخأب

:نيعمنبالاقثيح،قازرلادبعباتكةحصىلإ،نيعمنباويراخبلاهبندقو

ثدـحام:يراخبلالاقو،هباتكنمالإادحاواثيدحقازرلادبعنعتبتكام

يفدـمحأهمدقدقو،دشارنبرمعميفسانلاتبثأنموهو،حصأوهفهباتكنم

يليقعلاهركذو،هبجتحيال:قازرلادبعنعلاقف،هللاهمحرمتاحوبأددشتدقو

.ءافعضلايفهللاهمحر

ةـصالخف،هنقليذلااذهنمتناك،هيلعتذخأيتلالئاضفلاثيداحألعلو

يفقيقدتلايغبنينكلو،هبابيفديجباتكهنأ،قازرلادبعفنصميفلوقلا

لهاستلانم،مكاحللثدحام،قازرلادبعلثدحدقف،هيفلئاضفلاثيداحأ

.لئاضفلاثيداحأداريايف

دحأ،هللاهظفحناطقلاىجيخألالوقيامك،قازرلادبعفنصميفرظننمو

مالكلاودقنلايفال،ةياورلاوهقفلايفاقياملعدجو،ثيدحلالهأىقتلمءاضعأ

قازرلادبعتارايتخامث،فنصملاباوبأمجارتاذهلدهشيو،ثيداحألاىلع

رركتدقو،((ذخأناذهو)):قازرلادبعاهيفلوقيامابلاغو،ةيهقفلايناعنصلا

.فندملانهعالضاوميفاذله

: ةبيشيبأنبافنصم«و

ضعبدروننأانبنسحيو،ةبيشيبأيضاقلانبادمحمنبهللادبعوههفنصمو

:زجوملكشبهيفةمئألاءارآ

رمأاذهو،نامثعهيخأنميلإبحأوه،قودصركبوبأ:دمحأهنعلاقثيح

بحاص،نامثعلوألا،ناوخأ،دنسملابحاص،هللادبعلنألةيمهألاغلاب

بابسألانماذهلعلو،نآرقلاةءارقفيحصتةهجنمهيفملكتدقو،ريسفتلا



هذهركنأدقحالصلانباناكنإو،هيلعركبيبأليضفتلدمحأتعديتلا

ركذلابريدجو،ثيدحلامولعراصتخايفريثكنباهنعلقنامك،ةدشبىوعدلا

ىلعهحجريامماذهو،نامثعنعهتياورنمرثكأركبيبأنعملسمةياورنأ

اذل،حيحصلايفهلةياورالفيعضوهو،مساقلاوهفيناثلاامأو،كشالبهيخأ

ةبيشيبأنبادالوأيفداقنلاةرظنفالتخإل،كلذىلعهيبنتلابجو

.ثيدحللاظفاحةقثركبوبأناك:يلجعلاهللادبعنبدمحألاقو

يبأنبركبوبأف؛ةعبرأىلإثيدحلاىهتنا:مالسنبمساقلاديبعوبأمامإلالاقو

نبيلعو،هلمهعمجأنيعمنبىيحيو،هيفمههقفألبنحنبدمحأو،هلمهدرسأةبيش

.هبمهملعأينيدملا

نبركبوبأو:لاقثيحريثكنباظفاحلا،ةبيشيبأنبافنصمىلعملكتنممو

طقهلثمدحأفنصيمليذلافنصملابحاصومالسإلاةمئأومالعألادحأةبيشيبأ

يفلوقيهللاهظفحسيدسلانمحرلادبعخيشلانإفاذلو،ـها.هدعبالوهلبقال

قازرلادبعنأبةبيشيبأنبافنصموقازرلادبعفنصمنيبهحيجرتضرعم

دـبعفنصمىلعةدايزهيففاراثآرثكأهفنصمةبيشيبأنبانكل،ادانسإىلعأ

.افلأرشعةعبسلاةبارققازرلا

هللاهمحرةبيشيبأنبافرصتةلأسمىلإ،هللاهظفحهيقفلانمحرلادبعخيشلاهبنو

ثيح،ةلأسملاهذهيفهللاهمحربجرنبامالكلقنو،هفنصمثيداحأضعبيف،

ءانثايف(١٠٥-١٠٣/٢)ىرابلاحتفيفىلاعتهللاهمحربجرنباظفاحلالاق

يفتضاحامدنعةشئاعملسوهيلعهللاىلصىبنلارمأيف(٣١٧)ثيدحللهحرش

:اهطاهللتماواههيارىضةنوةرمعلاضقن:جحلا

ىبانبركبوباانثدحلاقلستغتفيكضئاحلابابهباتكيفهجامنباركذدقو

هللاىضرةشئاعنعهيبأنعةورعنبماشهنععيكوانثالاقدمحمنبيلعوةبيش

كرعشيضقنا)اضئاحتناكواهللاقملسوهيلعهللاىلصىبنلانأاهنع

كلذاهللاقهنأمهوياضيأاذهو،(كسأريضقنا)هثيدحيفيلعلاق(يلستغاو

دقو،ىراخبلاهجرخىذلاةشئاعثيدحنمرصتخماذهوضيحلانماهلسغىف



هرصتخاهنأك:هلليقف،هركنأفعيكونعدمحأمامإللرصتخملاثيدحلااذهركذ

هنعلقنوىذوراملاهنعهلقن،؟هرصتخيناهللحيو:لاق،جحلاثيدحنم

.لطاباذهلاقهنأناهنبقاحسا

لصأالىنعملابلخيىذلاراصتخالااذهلثمدمحاركنأامنإ):لالخلاركبوبألاقو

راصتخالااذهلثمرصتخيهتافنصميفةبيشيبأنباو:لاقو،ثيدحلاراصتخا

.(ىنعملابلخملا

:عوفرملاثيدحلا

ناكءاوس،ةفصوأريرقتوألعفوألوقنمملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإفيضأام

دنسبهلةقالعالفنتملاثحابمنمقبسامكوهف،السرموأاعطقنموأالصتم

وه:لاقف،السرمعوفرملانوكييأىفندقيدادغبلابيطخلاناكنإو،ثيدحلا

ىلعبلاغلاوهاذهو،ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعيباحصلاهيفربخأام

.هفيرعتلالخنمكلذىلعهيبنتلادصقي،هللاهمحربيطخلاناكف،تاعوفرملا

:عوفرملاماسقأ

:ماسقأةعبرأىلإ،فيرعتلانمقبسامك،مسقنيو:ةحارصعوفرملا

هيلعسيلالمعلمعنم):ملسوهيلعهللاىلصهلوقهلاثمو،يلوقلاعوفرملا-

.(دروهفانرمأ

أدبهتيبىلإلخداذإناكملسوهيلعهللاىلصهنأهلاثمو،يلعفلاعوفرملا-

.كاوسلاب

نيأ)اهلأسنيحةيراجلاملسوهيلعهللاىلصهريرقتهلاثمو،يريرقتلاعوفرملا-

.كلذىلعاهرقأفءامسلايف:تلاق،(هللا

هيلعهللاىلصيبنلاناك:هلاثمو،ةيقلخةفصامإوهو،يفصولاعوفرملا-

ناك:هلاثموةيقلخةفصوأ،ثيدحلا...سانلاعجشأوسانلادوجأملسو

...ريصقلابالوليوطلابسيللاجرلانمةعبراملسوهيلعهللاىلصيبنلا

.ثيدحلا

: امكحعوفرملا



:عاونأوهو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإفاضملامكحهلناكام

افورعمالواريسفتنكيملويأرلاليبقنمنوكينأنكميملاذإيباحصلالوق:لوألا

وأةمايقلالاوحأوأةعاسلاطارشأنعاربخنوكييألثم،تايليئارسإلانعذخألاب

؟يباحصلانعلوقنملاريسفتلامكحام:مهملاؤسزربيانهو،ءازجلا

هليأرللهيفلاجمالامميباحصلالوقنأبلئاقلايأرلاركاشدمحأخيشلاشقاني

ريسفتيفاريثكاودهتجاةباحصلانأل،ديجريغقالطإهنإ:هلوقب،عفرلامكح

عورفلاىلعاقيبطتةعيرشلاتامومعنمهنوريامباوتفأو،اوفلتخاف،نآرقلا

.هيفيأرلللاجمالامماذهنأسانلانمريثكنظيو،لئاسملاو

:كلذىلعةلثمألازربأنمو

ىلاعتهلوقىلإىهتناىتحةرقبلاةروسأرقهنأ،امهنعهللايضررمعنباثيدح-

؟تلزنأميفيردتعفانهالومللاقف،ةيآلا(...ضيحملانعكنولئسيو):

ءاسنلانايتإيفتلزنأيأ،ىضممثاذكواذكيفتلزنأ:لاق،ال:تلق

هلنأيحويثيدحلااذهرهاظف،ةءارقلافنأتسايأ،ىضمو،نهرابدأيف

يفهنكلو،(ةيآلاهذهلوزنببسهنأبيحوتدقهتغيصنأل)عفرلامكح

يفءاسنلانايتإمكحطابنتسايف،امهنعهللايضررمعنبانمداهتجاةقيقحلا

.ةيآلاهذهنمنهرابدأ

هبرىأرملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ،امهنعهللايضرسابعنباثيدح-

يفهنكلو،عفرلامكحهلنأيحويىلوألاةلهوللثيدحلااذهف،هداؤفبنيترم

:ىلاعتهلوقنمهطبنتساهنأل،امهنعهللايضرسابعنباىلعفوقومةقيقحلا

نكلو،(ىرخأةلزنهآردقلو):ىلاعتهلوقو(ىأرامداؤفلابذكام)

ةشئاعنعدروامك،ملسوهيلعهللاىلصليربجوهةيناثلاةيآلايفدوصقملا

دايجأيف،نينطاوميفملسوهيلعهللاىلصيبنلاهآرثيح،اهنعهللايضر

.جارعملاةلحريفو

ممألارابخأنمةباحصلاضعبهيكحيامامأو:هلوقبركاشدمحأخيشلالصاويو

ناكمهنعهللايضرمهنماريثكنأل،اضيأعوفرملامكحىطعيالهنإف،ةقباسلا



مهأىنعمبال،ةظعوملاوىركذلاليبسىلع،باتكلالهأنعتايليئارسإلايوري

ثعابلا.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإاهتبسننوزيجتسيوأ،اهتحصنودقتعي

.٦٦،٦٧صثيثحلا

الاممناكنإيباحصلاريسفتنأبلاقف،تكنلايفةلأسملاهذهظفاحلاشقاندقو

لوقنملايوغللاريسفتلايأ)هيفبرعلاناسلنعلقنلللاجمالوهيفداهتجإلللاجم

.امكحعوفرملاليبقنموهف،(برعلاناسلنع

تايليئارسإلانعذخألابافورعمناكنإيباحصلالوقنأبنيميثعنباخيشلالوقيو

ثيداحهنأبهيفمكحيالف،اعوفرماثيدحوأايليئارسإاربخنوكينأنيبددرتموهف

دبعوامهنعهللايضرسابعنبهللادبع:مهوةلدابعلانأاوركذدقو،هيفكشلل

هللادبعوامهنعهللايضرريبزلانبهللادبعوامهنعهللايضرصاعلانبورمعنبهللا

.هريغوأرابحألابعكنمليئارسإينبرابخأنعاوذخأامهنعهللايضررمعنب

:يناثلا

يضريلعةالصبكلذلاولثمو،يأرلاليبقنمنوكينأنكميملاذإيباحصلالعف

ةالصنأركذلابريدجو،ةعكرلكيفنيعوكرنمرثكأفوسكلايفهنعهللا

يلالـهلاةصيبقوريشبنبنامعنلاةياورف،ةياورنمرثكأاهتفصيفدرودقفوسكلا

ةشئاعةياورو،ةداتعملاةالصلاةئيهك،دحاوعوكربةالصلااهيف،امهنعهللايضر

ةالصلااهيف،مهنعهللايضرورمعنبهللادبعوبعكنبيبأورباجوسابعنباو

.ةعكرلكيفتاعوكرةسمخدروامرثكأو،(حجرألايهو)نيعوكرب

:ثلاثلا

هبملعهنأركذيملوملسوهيلعهللاىلصيبنلادهعىلإائيشيفاحصلافيضينأ

الوفوقوملاماكحهلاذهنأبلاقويليعامسإلافلاخو،روهمجلابهذماذهو)

ىلصيبنلادهعىلعانحبذ:اهنعهللايضرركبيبأتنبءامسألوقك،(هعفرحصي

ىلصلوسرلانمزىلإهفضيملاذإامأو،هانلكأفةنيدملايفنحنواسرفملسوهيلعهللا

اذهف،(انحبلسانلزناذإوانربكاندعصاذإفرفاسنانك):ثيدحكملسوهيلعهللا



ءارآتفلتخااذهىلعو،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانمزلهيوارهدنسيملثيدحلا

ماكحهلنأ،يليعامسإلاركبيبأهخيشنعيباقربلاركبوبألقنف،هيفءاملعلا

يفيوونلاويدمآلاويزارلاومكاحلاويروباسينلابهذو،هعفرحصيالوفقولا

اذهديؤييراخبلاعينصرهاظو،هعفربمكحلاىلإ،رجحنباويقارعلاوعومجملا

.(حجارلاوهو)،يأرلا

:عبارلا

نم:هنعهللايضردوعسمنبالوقك،ةنسلانمهنابءيشنعيحصلالوقينأ

ماكحاهلةياورلاهذهنأىلعروهمجلاف،ةالصلايفينعي،دهشتلايفخينأةنسلا

هيلعهللاىلصيبنلاريغلعفىلعقلطتدقةنسلانأةجحبضعبلافلاخو،عفرلا

،(...نيدشارلاءافلخلاةنسويتنسبمكيلعف):ملسوهيلعهللاىلصهلوقكملسو

دوعسمنباةياورك،قلطأاذإةنسلاظفلنأوهيأرلااذهىلعدرلاو،ثيدحلا

ديقاذإو،ريغالملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةنسهبداريف،ةقباسلاهنعهللايضر

يأ)فوقومليقو،عوفرم:ليقف،يعباتهلاقنإو،ريغلااذهلعباتوهفهريغب

ةنسلا:دوعسمنبةبتعنبهللادبعنبهللاديبعلوقك،(يعباتلااذهىلعفوقوم

يبأنعمرثألاةياوركو،سولجيامهنيبلصفينيتبطخنيديعلايفمامإلابطخينأ

قلعدقو(ءاشعلاوبرغملانيبعمجلاريطملامويلايفةنسلا):نمحرلادبعنبةملس

هيلعفقولامكحهلنإفحصنإوهدانسإىلعفقأمل:هلوقبرثألااذهىلعينابلألا

. ( يبأىلعيأ )ةملس

:سماخلا

:اهنعهللايضرةيطعمألوقك،هوحنوسانلارمأوأانيفوانرمأ:يباحصلالوق

عفشينألالبرمأ:هنعهللايضرسنألوقو،قتاوعلانيديعلايفجرختنأانرمأ

رخآنوكينأسانلارمأ:امهنعهللايضرسابعنبالوقو،ةماقإلارتويوناذألا

ميلقتوبراشلاصقيفانلتقو:هنعهللايضرسنألوقو،افاوطتيبلابمهدهع



امك،هنمىوقأو،ةليلنيعبرأقوفكرتنالنأةناعلاقلحوطبإلافتنورفاظألا

هنإف،اذكانيلعمرحوأاذكانللحأ:يباحصلالوق،ركاشدمحأخيشلالوقي

يليعامسإلافلاخو،روهمجلابهذماذهو،هريغلمتحيال،امكحعفرلايفرهاظ

هللايضرةباحصلانأ،فلاخملاةجحو،ثيدحلاعفربمكحلاهنممزليالهنأبلاقو،

ناكامبرف،ةعبرألاهؤافلخملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةافودعبمهيلعرمأت،مهنع

،ةعيرشلانايببقلعتياميفهنأباذهىلعدرلاو،مهنمارداصيهنلاوأرمألااذه

يهنلاوأرمألانأل،ةلاحمالعوفرملامكحيف،انيفوأانرمأ:يباحصلالوقنوكي

.ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانمالإردصياليعيرشتلا

انيفوأانرمأ:امهنعهللايضررمعوركبوبألاقاذإ،ةلأسمنوفلاخملاعرف:ةلأسم

درلاو،ةباحصلانمدحأامهيلعرمأتيملهنأل،ةصاخعفرلامكحهلاذهنأباولاقو،

لكىلعنيمدقماناكنإو،امهنعهللايضررمعوركبابأنأب،يأرلااذهىلع

هيلعهللاىلصيبنلاةايحيفةباحصلانممهريغمهيلعرمأتدقهنأالإ،ةباحصلا

يفامهيلعهنعهللايضرصاعلانبورمعرمأت،كلذىلعةلثمألازربأنمو،ملسو

.لسالسلاتاذةوزغ

:سداسلا

جراخنميفهنعهللايضرةريرهيبألوقكةيصعمهنأبءيشىلعيباحصلامكحينأ

ولاذكو،ملسوهيلعهللاىلصمساقلاابأىصعدقفاذهامأ:ناذألادعبدجسملانم

نمصنبالإةعاطوأةيصعمءيشلانوكيالذإةعاطهنأبءيشىلعيباحصلامكح

.هنمملعهدنعوالإكلذبيباحصلامزجيالوعراشلا

:عباسلا

ديعسلوقك،هرثأيوأهبغلبيوأهيمنيوأةياوروأثيدحلاعفر،يباحصلانعمهلوق

ةطرشولسعةبرش:ثالثيفءافشلا:لاقامهنعهللايضرسابعنبانعريبجنب

يأنعبيسملانبديعسلوقو،ثيدحلاعفر،يكلانعيتمأىفأورانةيكومجحم



دادحتسإلاوناتخلا:ةرطفلانمسمخوأ–سمخةرطفلا:ةياورهنعهللايضرةريره

يضرةريرهيبأنعجرعألاثيدحو،براشلاصقورفاظألاميلقتوطبإلافتنو

:نماثلا

:هنعهللايضررباجلوقك،ةيآلوزنببسبقلعتهلاريسفتيباحصلارسفينأ

هللالزنأف،لوحأدلولاءاجاهلبقيفاهربدنمهتأرماىتأنم:لوقتدوهيلاتناك
.

.ةيآلا(...مكلثرحمكؤاسن):ىلاعت

:لصتملاثيدحلا

لكيفنيوهو،لوصوملاىمسيو،اعوطقموأافوقوموأاعوفرمهدنسلصتااموهو

:دنسملاثيدحلا

:ماسقأ٣ىلإهفيرعتيفءاملعلامسقنادقو

،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإهدانسإلصتااموه،اولاق:لوألامسقلا*

لاصتإلااوطرتشافيرعتلااذهباحصأنأظحاليو،مكاحلافيرعتاذهو

.حجرألايأرلاوهاذهو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإعفرلاو

بيطخلافيرعتاذهو،هاهتنمىلإهدنسلصتااموه،اولاق:ياثلامسقلا*

اذهدحيفنالخديدانسإلايلصتملاعوطقملاوفوقوملانإفهيلعو،يدادغبلا

يرعتلا

فيرعتاذهو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإعفراموه،اولاق:ثلاثلامسقلا*

يبنلاىلإعفرلاالإاوطرتشيملفيرعتلااذهباحصأنأظحاليو،ربلادبعنبا

ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلإعوفرملكهدحيفلخديف،ملسوهيلعهللاىلص

نأبلاقو،هللاهظفحدعسلاخيشلالاميأرلااذهىلإو،دانسإلاعطقنمناكنإو



اذهديؤيو،اعطقنموأالصتمناكاءاوس،دانسإهلاميأ،انهدنسملابدوصقملا

.اهيفلخدكلذعمو،عطقنملااهيفدمحأدنسمكملعلالهأديناسمنأ

:ذاشلاثيدحلا

:ةغلذوذشلافيرعت

.درفتلاقلطم

:احالطصاهفيرعت

: يعفاشلافيرعت

هوريملاميورينأكلذنمسيلو،سانلاىورامفلاخياثيدحةقثلايورينأوه

.هريغ

:فيرعتلاىلعقيلعتلا

:ذوذشلانمنيعونجاتنتسااننكميفيرعتلااذهنم

ةـفلاخموهو،ذاشلافيرعتيفيعفاشلاهدمتعايذلاوهو:ةفلاخملاديقبذوذشلا

خيشنعثيدحبةقثلااذهدرفنينأك،هنمقثوأوهنملوأ،تاقثلانمةعامجلةقثلا

،هنعنيرثكملا،هلنيمزالملاخيشلااذهذيمالتنم(هظفلسفنب)هريغهيوريال،هل

يفعقيةفلاخملاديقبذوذشلانأركذلابريدجلانمو،ةنيبلاذوذشلاتامالعنماذهف

ضوعنبقراطخيشلاضرتعيو،كلذىلعةلثمألانمواضيأدانسإلايفعقيونتملا

فيرعتلاةغيصنأمغر،طقفةقثلاةياوريفذاشلارصحيعفاشلانأبلوقلاىلعهللا

عماجفيرعتلهتغايصضرعميفلوقلااذهلقيمليعفاشلانأل،كلذديؤتقباسلا

مصخلاناكف،درفتاذإةقثلاثيدحدربلوقينمةرظانميفهلاقامنإو،ذاشللعنام

هبدرفتيامذاشلاسيل:هلوقبيعفاشلاهيلعدريف،اقلطمدرفتملاةقثلاثيدحدري

ةقثناكنإو،دودرمذئنيحهثيدحف،هريغوريملامىوراذإةقثلاذشيامنإو،ةقثلا

:نتملايفذوذشلا:الوأ«و

:نيمسقىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهمسقدقو
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نبانعىرخألاقرطلاةيقبةزمحنبرمعفلاخدقف،لامشلاظفلهيفسيل

سيليراخبلادنعةريرهيبأقيرطنمثيدحلاةياورو،امهنعهللايضررمع

،ةتباثىرـخأنوتملنتملااذهةفلاخمىلإةفاضإلاباذهو،لامشلاظفلاهيف

ىلاعتوهناحبسهيدياتلكنأهيفوامهنعهللايضرورمعنبهللادبعثيدحك

:درفتلاديقبذوذشلاوهوةفلاخملانودب.٢

حالصلانباهيفلصف،مسقلااذهو،هيلععباتيملامبخيشنعةقثواردرفتينأوهو

:لاوقأةثالثىلإلوقلا

لمتحينيذلاظافحلاةمئألانمدرفتملااذهناكنإ*

نمو،ةحصلاديقببيرغ،حيحصثيدحوهف،مهدرفت

:كلذىلعةلثمألازربأ

Cةمقلعهبدرفتدقف،(تاينلابلامعألاامنإ):ثيدح

ميهاربإنبدمحمهبدرفتو،هنعهللايضررمعنع

دمحمنعديعسنبىيحيهبدرفتو،ةمقلعنعيميتلا

.ىيحينعكلذدعبرتاوتمث،ميهاربإنب

يضررمعنبهللادبعنعرانيدنبهللادبعثيدحوه

لخدملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأ،امهنعهللا

.رفغملاهسأرىلعوةكم

Cنأ،هنعهللايضرسنأنعيرهزلانعكلامثيدح

هسأرىلعوةكملخدملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

نمنيحيحصلايفةيورم،ةثالثلاةلثمألاهذهو.رفغملا

يرهزلل:ملسملاقدقو.طقفةروكذملاهجوألاهذه

.هريغاهيوريالافرحنوعست

نكلو،نينقتملاظافحلانعدعبيالدرفتملاناكنإو*



لمتحيالثيحب،نينقتملاظافحلانعاديعبناكنإو*

.دودرمهثيدحفهدرفت

ناكاءاوس،ىلعذاشلاوأركنملاقالطإنيبقرفيملروهمجلانأركذلابريدجو

درفتنوكيدق:يبهذلالوقلمحيهيلعو،افيعضوأةقثدرفتملاوأفلاخملايوارلا

سيلودرفتلاديقبذوذشوهقباسلاميسقتللاقبطقودصلادرفتف،اركنمقودصلا

هلاولوقيملو،ريكانمهل:ةقثوارنعءاملعلاضعبلوقاضيأهيلعلمحيو،ةراكن

نباظفاحلاامأ،دحاوىنعمبمهدنعةراكنلاوذوذشلانأىلعكلذلدف،ذاوش

،درافتوأفلاخاءاوسةقثلاباصاخذوذشلالعجف،نيظفللانيبقرفدقفرجح

درفتوأفلاخاءاوسفيعضلايوارلابةصاخةراكنلالعجو،قباسلاميسقتلابسح

،هنمقثوأوهنمفلاخ،ىلوألاةلاحلايفهنأل،دودرمهثيدحنيتلاحلااتلكيفو،

.فيعضهنألهدرفتلمتحيالةيناثلاةلاحلايفو

:دانسإلايفذوذشلا:ايناث*

:نيمسقىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهمسقدقو

وأدحاولجريفنوكينأامإوهو:ةفلاخملاعمدانسإلايفذوذشلا.1

:كلذىلعةلثمألانمورثكأ

Cرانيدنبورمعنعةنييعنباقيرطنمةجامنباويئاسنلاويذمرتلاثيدح

لوسردهعىلعيفوتالجرنأ،امهنعهللايضرسابعنبانعةجسوعنع

ةنييعنباعباتدقف،هقتعأوهىلومالإاثراوعديملوملسوهيلعهللاىلصهللا

ورمعنعهاورف،ديزنبدامحفلاخامنيب،هريغوجيرجنباهلصوىلع

نباركذيملو،السرمملسوهيلعهللاىلصيبنلانعةجسوعنعرانيدنب

،ةنييعنباثيدحظوفحملا:متاحوبألاقاذلو،امهنعهللايضرسابع

ةياورمتاحوبأحجردقفكلذعمو،طبضلاوةلادعلالهأنمديزنبدامحف



.هنماددعرثكأمهنم

Cنعرانيدنبورمعنعيروثلانايفسنعيسفانطلاديبعنبىلعيثيدح

ىلعيفلاخدقف،ثيدحلارايخلابناعيبلا:اعوفرمامهنعهللايضررمعنبا

نيكدنبلضفلاميعنيبأك،نايفسباحصأنمتاقثلانمةعامج،ديبعنب

،رانيدنبورمعةيمستيف،ديزينبدلخمو،يبايرفلافسوينبادمحمو،

ةياوريفديزينبدلخمالإهيلعهعباتيملو،رانيدنبهللادبعهنأباوصلاو

.ذوذشلااذهةلازإليفكتالةعباتملاهذهو،يئاسنلادنع

Cنبناسحثيدحنمةيلحلايفميعنيبأوطسوألايفيناربطلادنعءاجام

يضررمعنبانععفاننعداوريبأنبزيزعلادبعنعينامركلاميهاربإ

نيملسملارهاطمنمءامبهيتأينمثعبيناكملسوهيلعهللاىلصهنأ:هنعهللا

.مهيديأةكربوجري

قيرطنمثيدحلااذهءاجدقف،(هينعيالامهكرتءرملامالسإنسحنم):ثيدح

يرهزلانعهاورفةرقفلاخو،السرمنيسحلانبيلعنعيرهزلانعكلام

حجرأكلامو،الوصومهنعهللايضرةريرهيبأنعنمحرلادبعنبةملسيبأنع

يفهتياوريفةرقفلاخدقو،ةذاشلايهةرقةياوروةظوفحملايههتياورفةرقنم

هباتكيف"ليئويحنبنمحرلادبعنبةرقلمجرتنيحيدعنباركذدقو،نيلجر

يذلارمألا،ةرقاهيفأطخأدقثيداحألاهذهنأىلإاهبريشيلهثيداحأضعب(لماكلا)

ةرقنأكلذحيضوتو،ثيدجلااذهاهنمو،هفيعضتىلإليدعتلاوحرجلاءاملععفد

ىلعفالخلااذهببسبويرهزلاباحصأثيدحلااذهيففلاخدقنمحرلادبعنب

اذهلثميفةرقعقواملو،ةرقثيدحليلعتداقنلانمردصهانيأريذلالكشلااذه

يوارلافعضيالف،تالزهلوالإةقثنمامهنأل)–تاقثللهتفلاخمترثكو،أطخلا

فرصتب).طبضلاوناقتإلاىدميفماعلاهلاحىلعكلذلدـ(هتالزترثكاذإالإ

هظفحيرابيلملاهللادبعةزمحروتكدلل"طباوضودعاوقـلولعملاثيدحلا"ثحبنم

.(١٥صةيناثلاةعبطلا–هللا

.٧٦/٦٢٠ـ)



يفامك،ثيدحلاةحصيفحداقريغناكامبر،ذوذشلااذهنأركذلابريدجلانمو

هنأل،تاقثلانملصونملصورضيالديزنبدامحلاسرإف،يناثلاولوألانيلاثملا

وهفلاخملانوكينأيهو،ةيسكعلاةروصلافالخ،دنسلايفةدايزسيلوصقن

ةيمستيفديبعنبىلعيةفلاخمو،ثيدحلاةحصيفحداقاذهفدانسإلايفدازيذلا

،(رانيدنبورمع)ةقثىلإ(رانيدنبهللادبع)ةقثنملقتناهنأل،ةراضتسيليوارلا

كلذىلإهبننممو،ثيدحلاةحصيفحداقاذهففيعضىلإةقثنملقتناولامفالخ

،لولعمحيحصوهامحيحصلاماسقأنم:لاقثيح،داشرإلايفيليلخلاىلعيوبأ

لكف،ةلعلاماسقأنممسقذوذشلانأجاتنتسانكمياذهنمو،(ةحداقريغهتلعف)

نارقلانأنطولااذهيفاضيأركذلابريدجلانمو.سكعالوةلعذوذش

ةياورلامدقتدقف،ةفلتخملاتاياورلانيبحيجرتلايفاريبكارودبعلتتاحجرملاو

هلوبقيفيراخبلاعينصلمحيهيلعو،لصاولانمقثوألسرملاناكنإو،ةلوصوملا

،هنعةياورلاتحصنإ)–(يلوبالإحاكنال):ثيدحلاسنوينبليئارسإلصو

دانسإنأىلإيطويسلاةيفلألهحرشيفهللاهظفحهللاضوعنبقراطخيشلاراشأدقف

ةياورلااضيأتحصنإ"يذمرتلامالكنموهامنإو،حصياليراخبلللوقلااذه

،ةدايزلابثيدحلالعياماريثكو،لصاولاوعفارلاةياوررخؤيامابلاغوهو،هيلإ

ةرابعلاقالطإمهويامك،ةلوبقمهدنعةدايزلكتسيلف،ريبكلاخيراتلايفامك

.هنايبقبسامكـ(ةقباسلا

ريـغخيشنعواردرفتيامدنعكلذو)دانسإلايفةفلاخملامدععمذوذشلا.٢

:كلذىلعةلثمألانمو:(هنعةياورلابفورعم

Cبيبحيبأنبديزينعدعسنبثيللانعديعسنبةبيتققيرطنمءاجام

ةالصلاتقولخداذإناكملسوهيلعهللاىلصهنأ:اعوفرمليفطلايبأنع

رـخألاحترموهوةالصلاتقولخداذإولحترامثةريخألااهيلإعمجىلوألا

هركنأو،عوضومثيدحاذه:مكاحلالاق،(ريخأتلاعمجعمجيأ)ةالصلا

يبأنبديزينأل،تاقثمهلكهدانسإلاجرنأعم،يئاسنلاويراخبلا
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Cنعجرعألانعدانزلايبأنعنسحلانبهللادبعنبدمحمقيرطنمءاجام

لبقهيديعضيلوريعبلاكوربمكدحأكربيال:اعوفرمهنعهللايضرةريرهيبأ

.ةبيرغدانزلايبأنعنسحلانبهللادبعنبدمحمةياورف،هيتبكر

تاركنموليطابأاهأبدوادوبأاهنعلاق،كلامنعملسمنبديلولاةياورو

: ينيوزقلايليلخلاىلعييبأفيرعت

ةقثلاهبذشاميففقوتيف،ةقثريغوأةقثهبذشي،دحاودانسإالإهلسيلامذاشلا

.ةقثلاريغهبذشامدريو،هبجتحيالو

:ىلعييبأفيرعتىلعقيلعتلا

هلسيلامذاشلا:هلوقب،ةفلاخملانودطقفدرفتلاةروصىلعذوذشلاهرصق*

.دحاودانسإالإ

ذوذشلارصقيذلايعفاشلافالخ،ةقثلاريغوةقثلاةياورلافيرعتلالومش*

دحيفلخديالهفيرعتيفىلعيوبأهلخدأيذلافيعضلادرفتف،طقفةقثلاىلع

نباظفاحلادهعذنمحالطصإلاهيلعرقتساامك،ركنملاماسقأنموهلب،ذاشلا

.رجح

حالـصلانبافالخ،هثيدحبهجاجتحامدعو،درفتاذإةقثلاةياوريفهفقوتله

لب،ةحصلاديقبابيرغهثيدحنوكيو،ثيدحلابهدرفتلمتحيةقثلانأبلاقيذلا

هبجتحينسحلاو،نسحلاب،ةقثناكنإ،طبضلايفهنودنمدرفتىلعمكحو

اماذإ،هللاضوعقراطخيشلالوقيامك،لاكشإلالوزيو،مولعموهامك

نودوهو،"خيشلاةقثلا"،هفيرعتيف،ةقثلابدصقي،هللاهمحرىلعيابأنأانفرع

.هثيدحبجتحييذلا"ظفاحلاةقثلا"

: مكاحلافيرعت

.عباتمهلسيلو،ةقثلاهبدرفنييذلاوهذاشلا

:مكاحلافيرعتىلعقيلعتلا



.ىلعيوبألعفامك،طقفدرفتلاةروصىلعذوذشلامكاحلارصق*

نكلوةقثلادرفتيهو،ىلعييبأينروصنمةدحاوةروصىلعمكاحلارصتقا

درفتملانأركذمكاحلانإ:هلوقبيأرلااذهضراعيهللاهظفحفيرشلامتاحخيشلا

هاننظامنإاذهو.ةقثريغوأةقثهبدرفتامهدنعذاشلافيليلخلاامأو،ةقثذاشلاب

رابتعاب،مكاحلامالكىلعةيقطنملادودحلاريياعمطيلستبيليلخلاومكاحلانيبًافالتخا

،كلذريغىلعهانلماعولنكل.عنامعماجفيرعتذاشللهحرشنمهركذامنأ

امهدشأو،ذاشلايعونقدأركذامنإمكاحلانأانفرعل،هموهفمنودهقوطنمبانذخأو

درفتةيمستضراعيالمكاحلانأىلععطاقلاليلدلاو،نايبلاىلإامهجوحأو،ءافخ

قيرطنًماثيدحجرخأ(كردتسملا)يفف.هقيبطتوهفرصتوه،ذاشلابةقثلاريغ

قيرطنماذههيوري،باذكوهو،(ـه٢١٨ت)يفوكلايلهاكلارشبنبقاحسإ

:(بيرقتلا)يفظفاحلاهنعلاق،هيففلتخموهويفوكلايميتلاريمعنبعيمج

،ذاشثيدحاذه)):دانسإلااذهبقعمكاحلالاقمث،عيشتيوءىطخيقودص

)يفهلوقبيبهذلاهبقعتف.((رشبنبقاحسإهدعبو،ريمعنبعيمجىلعهيفلمحلاو

نأىلععطاقليلداذهو.((!!؟انهعوضوملادرويملف)):(كردتسملاصيخلت

.ًاضيأيليلخلاهبهيمسيامك،ًاذاشةقتلاريغدرفتيمسيمكاحلا

.ىلعيوبألعفامك،هتياورلوبقيفمكاحلافقوت•

حدقنيهنأوهو،امهلاديقفاضأثيح،مكاحلاوىلعييبأيفيرعتظفاحلاهجودقو

يففقوتيفطلغلااذهديدحتعيطتسيالهنكلو،طلغثيدحلااذهنأرظانلاسفنيف

حضتيامك،ةقثلاهبدرفتاملكيفادرطمرمألاسيلو،هتحصبمكحيالو،ثيدحلا

اححاصيليلخلاومكاحلانأ،رمألااذهدكؤياممو،امهيفيرعتنمىلوألاةلهولل

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،اهباوجتحاوتاقثاهبدرفناةبيرغثيداحأ

حيحصلانمعبارلامسقلا)يفلاقثيحةحيحصلاثيداحأللمكاحلاميسقت*

درفت،لودعلاتاقثلااهيورييتلابئارغلاودئارفلاثيداحألاهذه:(هيلعقفتملا



ةلثمأمسقلااذهلبرضمث،بتكلايفةجرخمقرطاهلسيلو،تاقثلانمةقثاه

يفاهنعهللايضرةشئاعثيدحوهو،ناخيشلاهجارخإىلعقفتاثيدحاهنم،

يفجراخمثيدحلااذه)):مكاحلالاقمث،ملسوهيلعهللاىلصيبنلارحس

هفصيهنكل،ةجححيحصهنأىلعقفاوممكاحلاف،((ةرمبذاشوهو،حيحصلا

.طقفدرفتلارابتعابذوذشلاب

اذهنأمهوتيًامهوتملعلو)):(كردتسملا)يفثيدحبقعهلوقكلذنمو*

نوتملانمدجيل،(ملسمويراخبلاحيحصينعي)نيباتكلايفرظنيلف،ذاشنتم

.((اهيلعاذهسقيلمث،هنمبجعتيام،دحاودانسإالإاهلسيليتلا،ذاوشلا

مهرخآنعهتاور،حيحصدانسإ)):(كردتسملا)يفرخآثيدحنعلاقو"

.((ةرمبذاشهنأالإ،تاقث

.((دانسإلاحيحصذاشثيدحاذه)):رخآنعلاقو«و

نإف،كلذكناكنإو،ذاشنماذه)):ريطلاثيدحيفكلذكلاقو*

ناكنإو،((يربدلالبقهدانسإلاجرةيقبقثووـ...قودصيربدلاقاحسإ

.ثيدحلااذهلهحيحصتىلعقفاويالمكاحلا

تاقثنم:ميكحنبزه)):(هليزجسلاتالاؤس)يفًاضيأمكاحلالاقو*

،هدجنعهيبأنعهتياور:حيحصلانمهطقسأامنإو.هثيدحعمجينمم،نييرصبلا

)يفجارخإلامكاحلارثكأدقفكلذعمو.((حيحصلايفاهلعباتمالةذاشاهأل

.هدجنعهيبأنعهثيدحلًاححصم،ميكحنبزهيل(كردتسملا

يفملسمجرخأدقو)):نمحرلادبعنبءالعلانع(داشرإلا)يفيليلخلالوق*

ادارفأفاصيوهف،((ذاوشلاواذهنود،هثيدحنمريهاشملا:(حيحصلا)

.ذاوشاهأبملسمحيحصيفنمحرلادبعنبءالعلل



،(يذمرتلاللعحرش)يفيليلخلافيرعتنعباجأبجرنبانأركذلابريدجو

اذـهلـهأحالطصايفخويشلاو،خويشلادرفتيفيليلخلامالكنكل:لاقثيح

يليلخلاقرفوهريغوةقثلامهيفنوكيدقو،ظافحلاةمئألانودنمعةرابع:ملعلا

هبدرفناامف؛ظفاحوأمامإهبدرفنيامو،تاقثلاخويشلانمخيشهبدرفنيامنيب

نعكلذىكحوخويشلانمخيشهبدرفتامفالخب،هبجتحاولبق:ظفاحمامإ

.ثيدحلاظافح

:ةرزجخاصفيرعت

.فرعياليذلاركنملاوه

:ركنملاثيدحلا

:حالصلانبافيرعت

،اطباضالداعنكيملنإاذكو،دودرمركنمفتاقثلاهيوارفلاخنإ:ذاشلاكوهو

اعرشلبقظفاحطباضلدعهبدرفتيذلاناكنإامأو،دودرمركنمففلاخيملنإو

.ةغلكلذهلليقنإو،ركنمهللاقيالو،

:حالصلانبافيرعتىلعقيلعتلا

اءاوس،دحاوىنعمبركنملاوذاشلانأيفملعلالهأريهامجحالصلانباقفاو-

.افيعضوأةقثدرفتملاوأفلاخملايوارلاناك

،يحالطصإلاهانعمريغبقلطيدقركنملاظفلنأىلعحالصلانباهبني-

الوبقمهثيدحوةقثدرفتملاناكنإو،درفتلاقلطمةلاحلاهذهيفهانعمنوكيو

.يئاسنلاودمحأعينصلمحياذهىلعو،



مهفلاخنإف،تاقثللهتقفاوميفيوارلابربتعي:لاقف،هحيحصةمدقميفهركذدقو

هبنيوهف،ةفلاخملاديقبركنملاىلعهبنياذههفيرعتيفملسمف،دودرمركنمهثيدحف

.فلاخملايوارلافعضعمتاقثلاةفلاخمىلع

:يجيدربلافيرعت

هبنييجيدربلاو،رخآقيرطنمهيلععباتيالويعباتلاوأيباحصلانعلجرلايورينأ

قلطمربتعاثيحدمحأعينصرهاظاذهو،درفتلاديقبركنملاىلعاذههفيرعتيف

بـجرنـباهبناذهىلإو،افيعضوأاقودصوأةقثدرفتملاناكاءاوسةراكندرفتلا

يفجراخمهنأمغر،ركنمظفلهتبهوءالولاعيبنعيهنلاثيدحىلعقلطأثيح

يضررمعنبهللادبعنعرانيدنبهللادبعنعيروثلانايفسقيرطنمنيحيحصلا

ةورعنعيرهزلانعهبدرفتكلاملثيدحىلعظفللاسفنقلطأو،امهنعهللا

درفتلاف،ناخيشلاهيلإبهذامفالخاذهو،درفتلادرجملاهنعهللايضرةشئاعنع

ةياورلاةرهشوةقثلادانسإلالاجريفعمتجانإلبقيلب،اقلطمدودرمريغمهدنع

قلعتياميفملسمفيرعتبلمعلاىلعنيرخأتملانمروهمجلاو،ضعبلامهضعبنع

.درفتلاديقبركنملايفقباسلانيخيشلايأرعم،ةفلاخملاديقبركنملاب

:(درفتلاديقبركنملا)يجيدربلافيرعتىلعةلثمألانم

٣ىلعمهفةداتقباحصأتاقبطىلعفرعتننأ،ةيادبانمبلطتيلاثملااذهو

:تاقبط

.ةبورعيبأنبديعسويئاوتسدلاماشهوةبعش:ىلوألاةقبطلا.1

هةملسنبدامحومامهوديزينبنابأ:ةيناثلاةقبطلا.٢

.ةداتقنعثيدحلاركنموهوريشبنبديعس:ةثلاثلاةقبطلا.٣

ينعيثيدحىلع،(خويشلاةقبط)ةيناثلاةقبطلالاجرقافتانأبيجيدربلالاقثيح

قيرطنمثيدحلاءاجنإو،ثيدحلايففقوتلامزليف،اوفلتخانإامأو،هتحص

نانثإلاهيلإبهذامحجارلافثلاثلافلاخونانثاقفتاف،لاثملاليبسىلعمهنمةثالث



ثيدحلاءاجله،رظنننأبجيف،(خويشلاةقبطنميأ)مهنمدحاودرفنانإو

نعءاجنإو،لبقرخآهجونمءاجنإف،رخآهجونمهنعهللايضرسنأنع

ثيدحدري،هللاهمحريجيدربلاف،درالإولبقهنعهللايضرسنأريغرخآيباحص

ةلاحلاهذهيفهنألهيلععباتيملنإ،ظافحلاةقبطيلتيتلاخويشلاةقبطنمدرفتملا

.درفتلاديقباركنمنوكي

ىلعقلطيخيشظفلنأبلاثملااذهلهحرشضرعميفهللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو

.ةلادعلايفهلواسمناكنإو،ظفاحلانمةجردىندأوهنم-

.متاحيألامعتسااذهو،لوهجملا-

:جهانم4يهف،ثيدحلاةمئأجهانمىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو

ةلأسميفامك،لئاسملاضعبيفمهنيبفالخىلع،نيمدقتملاةمئألاجهنم*

لوقو،نيخيشلالوق،ةلأسملاهذهيفنيلوقىلإنومدقتملامسقناثيح،ركنملا

.هليصفتقبسامك،يجيدربلاودمحأ

.نيرخأتملاجهنم*

.نييلوصألاوءاهقفلاجهنم*

.مزحنباجهنم*

:ةلأسم

ثيدحلاناكنإو،درفتلاقلطمىلعركنملاقلطيهللاهمحردمحأنأريرقتقبس

يطويسلاةيفلألهحرشيفيأرلااذهدريهللاضوعنبقراطخيشلانكلو،احيحص

هدنع":دمحألوقك،أطخلاىلعركنملاظفلدمحأاهيفقلطأعضاومةدعبالدتسم،

هـظفحخيشلادكؤيو،أطخلانعةراكنلابدمحأربعدقف،"ءاطخأهدنع"وأ"ريكانم

دـمحأمالكلمحىلإةجاحيفنكيملظفاحلانأ،(هلوقنمهتمهفامبسحىلع)هللا

عم،"ركنم"ظفلدمحأقلطيفيكهلاكشتسادرجمل،(درفتلاقلطم)ىلعركنملانع

اذهلنأدصقامنإو،يوارلاىلعيلكلامكحلادصقينكيملدمحأنأل،ةقثيوارلانأ

اممو،قلطملافيعضتلاةجردىلإلصيملنإو،تاقثلاةبترمنعهلازتاءاطخأيوارلا



نايفسكتاقثتادرفتىلع،"ركنم"ظفلقلطيملهللاهمحردمحأنأيأرلااذهديؤي

تادرفتىلع،"ركنم"ظفلقلطينأهيلعيغبنيناكلوألايأرللاقبطو،ةبعشو

.تاقثلاءالؤه

:ركنملاماسقأ

:نيتروصلمشيوهو:درفتلاديقبركنملا

هدرفتلمتحيالنممدرفتلاقلطميهو،ةيديلقتلاةروصلايهو:ىلوألاةروصلا*

دانزلايبأنعنسحلانبهللادبعنبدمحمةياوربهللاهظفحدعسلاخيشلالثمو،

،ريعبلاكوربمكدحأكربيال)ثيدحلهنعهللايضرةريرهيبأنعجرعألانع

.(هيتبكرلبقهيديعضيلو

نبديلولاةياورك،هخيشنعةياورلابفرعيمل،ةقثدرفتول:ةيناثلاةروصلا*

،ةقثناكنإو،هلنيمزالملاهباحصأنمسيلوهف،كلامنعدرفتاذإملسم

.دوادوبأكلذركذامك،لبقيالهنعهبدرفتامف

: ملسمفيرعتهلمشياموهوةفلاخملاديقبركنملا

دانزلايبأنعنسحلانبهللادبعنبدمحمقيرطنمءاجام،كلذىلعةلثمألانمو

،ريعبلاكورابمكدحأكربيال)ثيدحلهنعهللايضرةريرهيبأنعجرعألانع

،ةريرهيبأنعةعوفرملااهقرطىلإانرظننإةياورلاهذهف،(هيتبكرلبقهيديعضيلو

هذههدرفتلمتحيالنسحلانبهللادبعنبدمحمف،درفتلاديقبةركنماهنأانلحضتي

قرطلااهيفامب،هنعهللايضرةريرهيبأنعاهقرطلكىلإانرظننإو،ةياورلا

عم،هللادبعنبدمحمفلاخدقف،ةفلاخملاديقبةركنماهنأانلحضتي،ةفوقوملا

يلعنبدمحمقيرطنميطسقارسلاهفقوأامعفرف،هنمقثوأوهنمةياور،هفعض

دبعنبريكبنعثراحلانبورمعنعبهونبهللادبعنعروصنمنبديعسنع

كربيال):ظفلبهيلعافوقومهنعهللايضرةريرهيبأنعةرميبأنعجشألاهللا

.هيتبكرلبقهيديعضيلو:اهيفسيلو،(دراشلاريعبلاكوربمكدحأ



يوارلافعضةراكنلابمكحللطرتشيهنأىلإلاثملااذههللاهظفحدعسلاخيشلاهبنيو

دكؤياذهنإف،يطسقارسلاةياوريفامكةفلاخملاكلذىلإفيضأنإف،هدرفتعم

.ةراكنلا

:بيرغلاثيدحلا

:هفيرعت

.دحاووارهتياوربدرفنياموه

:فيرعتلاحرش

،دنسلاتاقبطنمةقبطلكيفامإ،دحاوصخشهتياوربلقتسييذلاثيدحلايأ

يقابيفدحاونعةدايزلارضتالو،ةدحاوةقبطيفولودنسلاتاقبطضعبيفوأ

.لقأللةربعلانأل،دنسلاتاقبط

:بيرغلاتاميسقت

:نيمسقىلإمسقنيوهو:ادانسإبيرغلا:الوأ

:(ادانسإوانتمبيرغلاوهو)قلطملابيرغلا

هدنسلصأيفدحاوصخشهتياوربدرفنياميأ،هدنسلصأيفةبارغلاتناكاموه

هلعجريوهيلعدانسإلارودييذلاعضوملاوه،ظفاحلالوقيامكدنسلالصأو،

نأظفاحلامالكرهاظو،يباحصلاهيفيذلاهفرطوهو،هيلإقرطلاتددعتولو

ربتعيو،دنسلارخآىلإدرفتلارمتسيدقو،طقفيعباتلاويباحصلاوهدنسلالصأ

نأل،ادجةمهمةلاسمهذهو،هجولااذهنمالإهفرعنال:مهلوقبءاملعلاهنع

نمددعةياورنمدريدق،هللاهظفحمعنملادبعنبورمعخيشلالوقيامك،ثيدحلا

واريباحصلااذهنعهيوريو،دحاويباحصةياورالإاهنمحصتالو،ةباحصلا

ةلثمألازربأنمو،ةقلطمةبارغبيرغثيدحلااذهلثمف،هنعهبدرفنيف،دحاو

:كلذىلع

باطخلانبرمعهبدرفتدقف،ثيدحلا(...تاينلابلامعألاامنإ)ثيدح-

ثيدحلاناكنإو،هقيرطنمالإحصيملو،دنسلالصأوهف،هنعهللايضر



،امهنعهللايضرةريرهيبأويردخلاديعسيبأنعىرخأقرطنميوردق

.ةظوفحمريغقرطاهنأالإ

نابحنباو(ةليللاومويلالمع)يفيئاسنلاويذمرتلاوةبيشيبأنباهاورام-

نم:اعوفرمهنعهللايضرهللادبعنبرباجنعريبزلايبأقيرطنممكاحلاو

هدانسإثيدحلااذهف،ةنجلايفةلختهلتسرغهدمحبوميظعلاهللاناحبسلاق

:يذمرتلالاق،هنعهللايضررباجنعهتياوربريبزلاوبأدرفتدقو،حيحص

،ـهارباجنع،ريبزلايبأثيدحنمالإهفرعنالبيرغنسحثيدحاذه

.يبهذلاهقفاوو،ملسمطرشىلعمكاحلاهححصو

الو،امهنعهللايضرسنأنبذاعمو،ورمعنبهللادبعةياورنمثيدحلادرودقو

:امهنعحصي

نم،ةبيشيبأنباهجرخأف،امهنعهللايضرورمعنبهللادبعثيدحامأف-

،افوقومورمعنبهللادبعنعبيعشنبورمعنع،ثراحلانبسنويقيرط

فيعضدانسإ،ةبخنلاحرشيفمعنملادبعنبورمعخيشلالوقيامك،اذهو

نبهللادابعنمعمسيملبيعشنبورمعنأل،بارطضاوعاطقناهيف،

ثراحلانبسنويو،(ةلأسملاهذهليصفتقبسو)،امهنعهللايضرورمع

رخآهجوىلعهاورف،ثيدحلااذهةياوريفبرطضادقو،ثيدحلافيعض

.هدنسميفرازبلادنع،هباعوفرمهدجنع،هيبأنع،بيعشنبورمعنع

قيرطنمدمحأمامإلاهجرخأف،هنعهللايضرسنأنبذاعمثيدحامأو-

اعوفرمهيبأنع،ذاعمنبلهسنع،نابزانثدح،ةعيهلنباانثدح،نسح

لاق،ذاعمنبلهسنعهتياوريفهاواذهدئافنبنابزو،ةدايزهيفو،هب

ةعوضوماهأكةخسنبذاعمنبلهسنعدرفتيادجثيدحلاركنم:نابحنبا

:(انتمالادانسإبيرغلا)ىبسنلابيرغلا

،هدناسلصأيفوارنمرثكأهيورينأيأ،هدنسءانثأيفةبارغلاتناكاموه

،ةاورلاءالؤهدحأنعدحاووارهتياوربدرفنيمث،(ةقلطملاةبارغلادحنمجرخيل)



،امهنعهللايضرسابعنبامهنمنكيلو،يباحصنمرثكأنعثيدحلاىوريناك

مث،ةمركعمهنمنكيلوةاورلانمةعومجم،امهنعهللايضرسابعنبانعهيوريمث

نمبيرغهنأبةلاحلاهذهيفهنعلاقيف،كامسانكيلو،ةمركعنعهتياوربواردرفني

،ةمركعنعكامسهبدرفتلاقيوأ،هجوألاةيقبنمابيرغنكيملنإو،هجولااذه

دمحمةدايزكلذىلعةلثمألانمو،كامسقيرطنمالإةمركعنعهفرعناللاقيوأ

فرعتالف،(داعيملافلختالكنإ):ناذألادعبءاعدلاثيدحيفيصمحلافوعنب

.يصمحلافوعنبدمحمقيرطنمالإشايعنبيلعنع

:انتمبيرغلا:ايناث

:هلمكأبنتملايفةبارغلانوكتنأ

.طقفدحاودانسإهلف،ثيدحلا(...تاينلابلامعألاامنإ)ثيدحهلاثمو

:نتملانمءزجيفةبارغلانوكتنأ

بيرغلاظفللااذهلبقيدقو،ثيدحلاظافلأنمةظفليفةبارغلانوكتةلاحلاهذهيفو

:كلذىلعةلثمألانمو،تاحجرملاونئارقللاعبتلبقيالدقو

:ةلوبقملاظفللاةبارغىلعلاثم

.اهيلعمالكلاقبسدقو،(نيملسملانم):ظفلرطفلاةاكزثيدحيفكلامةدايز

:ةدودرملاظفللاةبارغىلعلاثم

،(داعيملافلختالكنإ):ناذألادعبءاعدلاثيدحيفيصمحلافوعنبدمحمةدايز

.اهيلعمالكلاقبسدقو

:بيرغلاثيدحلانمىرخأروص

:ةفلاخملاةجيتنثيدحلاةبارغنوكتنأ

:كلذىلعةلثمألازربأنمو

داوريبأنبزيزعلادبعقيرطنم،ثيدحلا(...تاينلابلامعألاامنإ)ثيدح*

،قيرطلااذهفلاخدقف،هنعهللايضريردخلاديعسيبأنعملسأنبديزنع

.هنعهللايضرباطخلانبرمعنعظوفحملاقيرطلا



ةماسأيبأقيرطنم،دحاويعميفملسملاوءاعمأ٧يفرفاكلالكأثيدح*

دقف،هنعهللايضرىسوميبأهدجنعةدربيبأنعهللادبعنبديربنع

ةريرهيبأقيرطوهظوفحملاو،قيرطلااذهنمثيدحلااذهءاملعلابرغتسا

.نيخيشلادنعامهو،امهنعهللايضررمعنباقيرطو

،هنعهللايضريلعقيرطنم،(هملعونآرقلاملعتنممكريخ):ثيدح«و

ىلإهبنامك،هنعهللايضرنامثعقيرطوهظوفحملاو،لطابقيرطلاهذهنموهف

.نازيملايفيبهذلاظفاحلاكلذ

:ثيدحلاةياوربةقثدرفت

نأ،هنعهللايضريثيللادقاويبأثيدح،هلاثمو،نالفالإةقثهوريمل:مهلوقك

(ةعاسلاتبرتقا)و(ق)ـبرطفلاوىحضألايفأرقيناكملسوهيلعهللاىلصيبنلا

،هنعهللايضردقاويأنعهللادبعنبهللاديبعنعديعسنبةرمضهبدرفتدقف،

.هريغتاقثلانمدحأهوريملو

:نيعموارنعنيعمواردرفت

هلاثمو،هريغنعىرخأهوجونمايورمناكنإو،نالفنعنالفهبدرفت:مهلوقك

نعيرهزلانعلئاونبركبهنبانعدوادنبلئاونعةنييعنبنايفسثيدح،

هوريمل،رمتوقيوسبةيفصىلعملوأملسوهيلعهللاىلصيبنلانأهنعهللايضرسنأ

.ةنييعنباريغلئاونعهوريملولئاوالإركبنع

:ةهجلهأوأدلبلهأدرفت

دوادوبأهاوريذلاثيدحلا:هلاثمو،ماشلالهأوأةكملهأهبدرفت:مهلوقك

انرمأ:لاقهنعهللايضرديعسيبأنعةرضنيأنعةداتقنعمامهنعيسلايطلا

نمةرصبلالهأهيفرمألاركذبدرفت:مكاحلالاق،رسيتاموباتكلاةحتافبأرقننأ

.هرخآىلإدانسإلالوأ
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امك،درفتلاديقبركنملاوهاذهواذهو،روهشمةقثنعفيعضدرفت.9

:لمحتلاغيص

:غيص٣يهو

:ةحيرصلاغيصلا:الوأ

:اهيليو،انربخأوينربخأاهيليو،انثدح،ينثدحاهيليو،يللاق،تعمساهالعأو

رهظيملو،نيمدقتملاعينصاذهو،غيصلاهذهنيبةواسملالصألاو،انأبنأوينأبنأ

ىلعءالمإلامدقنمكانهو،نيرخأتملادنعالإظافلألاهذهنيبيحالطصإلاقرافلا

بالطلااذكو،هيلميامبينتعيخيشلاف،ءانتعإلانماديزمهيفنأل،لمحتلاروصلك

يفهابتشإلانممهلنعيامعنورسفتسيو،اءالمإخيشلانمهوعمساميفنوققدي

.هوحنوظافلألا

:انربخأوانثدحنيبقرفلا:ةلأسم

،هخيشىلعبلاطلاةءارقينعت:انربخأامنيب،هخيشنميوارلاعامسينعت:انثدح

:قرف4ىلإهخيشىلعبلاطلاةءارقةلأسميفءاملعلامسقنادقو

،ماهفالخبدتعيالذاذشهبدرفت،ددشتميأروهو،ةياورلاهذهلوبقمدع.1

دقو،يزمرهمارلاهنعهاورامكليبنلامصاعوبأ،يأرلااذهلاقنممو

نبدمحمنعو،اضرعطقاثيدحتذخأام:لاقعيكونعبيطخلاىور

كلذكو،كلذلهنمعمسيملف،هيلعنوؤرقيسانلاواكلامكردأهنأ:مالس

،لمحتلاغيصنمةغيصلاهذهفتكيمل،يحمجلامالسنبنمحرلادبع

لاقدقو،بيردتلايفيطويسلاكلذلقن،ينعهوجرخأ:كلاملاقف

،ىزجتالخيشلاىلعةءارقلانوكيففالخلاضرقنادقو:حتفلايفظفاحلا

.قارعلالهأنمنيددشتملاضعبهلوقيناكامنإو



ىرقوأ،تأرق:هلوقبيوارلاثدحينأطرشبنكلو،ةياورلاهذهلوبق.٢

كلذريغوأ،هيلعةءارقانثدحوأ،انربخأوأ،هبرقأفعمسأانأونالفىلع

.هخيشىلعيوارلاةءارقزربتيتلاغيصلانم

،لمحتلاغيصنمةغيصلاهذهنعريبعتلايفانثدحوانربخأنيبقيرفتلامدع.٣

الناكف،هنعةفورعملالمحتلاةغيصهذهتناكو)كلامبهذماذهو

،ناطقلاديعسنبىيحيو،يراخبلاو،(هيدينيببلاطلاأرقيامنإو،ثدحي

.نييفوكلاونييزاجحلامظعمو،ةنييعنبنايفسو،يرهزلاو

بهذماذهو،ةلأسملاهذهيفهنايبقبسامك،انربخأوانثدحنيبقيرفتلا.4

،يميمتلاىيحينبىيحيوكرابملانباويئاسنلاوملسمودمحأويعفاشلا

قرفنملوأنإ:ليقدقو،نيثدحملارثكأنعكلذلقنلب،ةقراشملاروهمجو

:هلوقبثيدحلامولعيفكلذىلعحالصلانباقلعيو،بهونباامهنيب

عئاشلاوهو:هلوقبفدرأمث،يعازوألاوجيرجنباكلذىلإهقبسدقو

،فلكتوءانعةغللاثيحنمكلذلجاجتحإلاوثيدحلالهأىلعبلاغلا

قلعمث،١٥٩صثيثحلاثعابلايفلوقلااذهركاشدمحأخيشلالقندقو

نيبزييمتلاهباودارأ،مهنمحالطصاهنإ:هيفلاقيامريخو:هلوقبهيلع

ةهفاشملاوقطنلابهراعشإةوقل(انثدح)لوقبلوألاعونلاصصخمث،نيعونلا

:خيشلاىلعةءارقلازاوجلاةنسلانملالدتسإلا:ةلأسم

يضرةبلعثنبمامضثيدح،رمألااذهزاوجىلعءاملعلاهبلدتساامنسحأنم

مث،كيلعددشمفكلئاسينإ:هللاقفملسوهيلعهللاىلصيبنلاىتأامل،هنعهللا

عئارشنعهلاؤسيف،ثيدحلا؟كلسرأهللآ،كلبقنمبروكبربكلأسأ:لاق

ىلإعجراملف،يئارونملوسرانأو،هبتئجامبتنمآ:لاقغرفاملف،نيدلا

لوقاذهو،اوملسأو،هنمهولبقيأ،هوزاجأف،مهغلبأف،هيلإاوعمتجاهموق

وبألاق:لاقيراخبلانعلخدملايفيقهيبلادنسأدقو،يراخبلاويديمحلا
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لقيلف(انربخأوانثدح)يفكشلاناكنإكلذكواضيأايندلاةبترملااهنألانربخألقيلف

ثيدحتلاةرئادنأل،سكعالورابخإثيدحتلكف،اضيأايندلاةبترملااهألانربخأ

.دمحلاهللوحضاواذهورابخإلاةرئادنمعسوأ

:انأبنأظفلمادختسا:ةلأسم

ىلعةلدألانمو،خيشلاىلعةءارقلاوأعامسلانعهبريبعتلانكمينيمدقتملادنع

لدياذهف(ريبخلاميلعلاينبت:لاقاذهكأبنأنمتلاق):ىلاعتهلوق،كلذ

ظفاحلاكلذررقامك،تافدارتُمًابنلاوريخلاوثيدحلاف،يواستلاىلع

ةزاجإلاتصخ،حلطصملارارقتسادعب،نيرخأتملادنعامنيب،"يبهذلا

.ظفللااذه

ةجحيهف،ةلصتملاروصلايفةلخادةزاجإلانأىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو

سنأتسادقو،باتكلانمقاثيتسإلاطرشب،باتكلابحاصءاقلطارتشانود

زاوجتابثإلنةءاربةروسثيدحب،ةيافكلايفبيطخلاركذامك،ءاملعلاضعب

،ةفيحصيفةءاربةروسملسوهيلعهللاىلصيبنلابتكثيح،ةزاجإلابلمحتلا

اهأرقيملو،هنماهذخأفهنعهللايضرايلعثعبمث،هنعهللايضرركبيبألاهعفدو

رمألااذكو،سانلاىلعاهأرقواهحتفف،ةكمىلإلصوىتح،اضيأوهالو،هيلع

:اهيلعةلثمألازربأنموةحيحصلاتاداجوللةبسنلاب

جتحادقو،ةحلطنبىسومدنععورزلاةقدصيفهنعهللايضرذاعمباتك*

اهعرزيتلاىسومضرأنمذخأينأدارأامل،ةريغملانبهللادبعىلعهب

اضورعنوكتنأالإتاورضخلايفةاكزالهنأمولعملانمو،ةقدصتاورضخلاب

.ةراجتلل

هيلعهللاىلصلوسرلاباتكلمزحنبورمعنبدمحمنبركبيبأةداجو*

.هنعهللايضرمزحنبورمعهدجدنعناكدقوتايدلايفملسو



لوسرلانعنوعباتلااهاوريتلابتكلالوحلوحينابلألاخيشلاىلإلاؤسهجودقو

ىلعلسرملافيرعتيرجأولو(لاصتإلامكحاهلةداجو)يهفملسوهيلعهللاىلص

قباسلامكحلافالخعاطقنإلابتاداجولاهذهىلعمكحنفوساننإفبتكلاهذه

هبجتحيملهلاسرإىلعثيدحلااذه:هلوقبباجأف؟كلذيفلوقلاامف.اهلاصتاب

اذإيعفاشلادنعلسارملاكرخآدضاعبدضتعاهنألامنإولسرمهنأدرجملءاملعلا

تادضتعااهنكلوةهجنمةلسرميهفنوعباتلااهيورييتلابتكلااذكفدنسمبدضتعا

.(ةداجولايأ)ىرخأةهجنماهيوقيامب

:عامسلامدعغيص:ايناث

يوارلانيبدنسلايفعاطقناىلعلدتيهف،(لوهجمللءانبلاب)تثدح،تربخألثم

ديدحتيفىربكةيمهأغيصلاهذهلنأركذلابريدجلانمو،هنعثدحييذلاهخيشو

:كلذىلعةلثمألازربأنموةدودرملاثيداحألانمريثكللع

ناكملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ:هنعهللايضرسنأنعريثكيبأنبىجيثيدح

اقلعممكاحلالاق،ثيدحلا،نومئاصلامكدنعرطفأ:لاقتيبلهأدنعرطفأاذإ

نبسنأنعريثكيبأنبىيحيةياورهجوريغنماندنعتبثدق:ةياورلاهذهىلع

تثدح:لاقىجينعدنسأمث،ثيدحلااذههنمعمسيملهنأالإهنعهللايضركلام

نمنماثلاسنجلاىلعلاثمكثيدحلااذهمكاحلاركذدقو،هركذف،سنأنع

:ةلمتحملاغيصلا:اثلاث

غيصلاهذهيفلوقلاهللاهظفحدعسلاخيشلالصفدقو،لاقونعونأغيصك

:يلاتلاك

يهف،عامسلااذههلتبثوهخيشنمعمسدقوارنعردصتنأامإ.1

:لاقو،ةلأسملاهذهيفةبعشفلاخدقو،لاصتإلاىلعةلومحم

:هنعةياوريفو(لقبولخوهفانربخأوانثدحهيفسيلثيدحلك)
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،ملسملوقىلعدرلاقبسدقو؟هلاوطشنيملاذإنايحألا

افورعمنكيملاذإيوارلانأ:ةلأسملاهذهيفلوقلاةصالخو

ةغيصبهنعىورو،هنمهعامستبثيذلاهخيشنعسيلدتلاب

مدعتبثاذإالإلاصتإلاىلعةلومحمهتياورنإفةلمتحم

.(نومئاصلا

فتنيملوعامسلاهيفتبثيمليذلاربخلااذهعملماعتلايفءاملعلابهذم

ركذيملنالف):هلوقبرابخألايراخبلالعياماريثكو،عطقنمهنأ.1

.(اعاعم

.ملسمبهذماذهو،لصتمهنأ.٢

لوقاذهو،لاصتإلابهلمكحيملنإوهبجتحيفريبكهعامسلامتحإنأ.٣

.بجرنبا

نئارقلالدتانايحأنكلو،لوألايأرلاهللاهظفحدعسلاخيشلاحجريو

كلذركذامك)لاصتإلابهلمكحيملنإوهبجتحيفربخلااذهةحصىلع

جورخلاءاعدثيدحوهو،كلذلالاثمهللاهظفحبرضو،(بجرنبا

دقف،اهنعهللايضرةملسمأنعيبعشلاقيرطنمءاجيذلالزنملانم

تبثيملهنألعاطقنإلابينيدملانباهلعأو،مكاحلاويذمرتلاهححص

نتملانكلو،حجارلاوهاذهو،اهنعهللايضرةملسمأنمعامسيعشلل

نباكلذررقامكابلاغةقثنعالإيورياليبعشلاوناميقتسمدانسإلاو

.ربخلااذهجاتحياذهىلعو،طقسلانومأموهف،نيعم

:نأونعـبةياورلاعملماعتلايفءاملعلابهاذم

ربلادبعنبالوقاذهو،نيلصتمامهوكيفءاوسامهأىلعروهمجلا.1



.هنعهللايضرسنأنبكلامكلذىلعصننممو،

،كلذفالختبثيىتحةعطقنمنأبةياورلاوةلصتمنعبةياورلانأ.

نعنأليجيدربلاركبوبأوةبيشيبأنببوقعيودمحأبهذماذهو

.امهوحنولاقونأفالخ،دانسإلاديفت

حاضتيوثيدحلليكاحلاةفرعمىلعدمتعيليصفتلااذهو،ليصفتلا.

:ةلثمأةدعركذبرثكأرمألا

ملسوهيلعهللاىلصيبنلانأةورعنعةورعنبماشهنع«و

يكاحلانأل،لسرمقايسلااذهف،اهنعهللايضرةشئاعللاق

ةشئاعلملسوهيلعهللاىلصيبنلالوقيكحيوهفةورعوهانه

نكيمللب،ةظحللاهذهيفادوجومنكيملديكأتلابوهو،

.ةلسرمقايسلااذههتياورفاذهىلعو،يعباتهنألادولوم

،اهنعهللايضرةشئاعنعةورعنعةورعنبماشهنع*

نأل،لصتمقايساذهف،لاقملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ

.اهنعهللايضرةشئاعوهانهيكاحلا

اهنعهللايضرةشئاعنأةورعنعةورعنبماشهنع*

يكاحلانأللسرمقايساذهف،ملسوهيلعهللاىلصيبنللتلاق

.ةورعوهانه

اهنعهللايضرةشئاعنأةورعنعةورعنبماشهنع*

وهانهيكاحلاف،ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلتلق:تلاق

.نأ

تءاجامنأمغرةلصتمةياورلاهذهف،ملسوهيلعهللاىلص

رامعصاصتخانمةياورلالعجةيفنحلانبدمحمنأل،نأةغيصب

.هنعهللايضر



ىلصيبنلابرمهنعهللايضررامعنأةيفنحلانبدمحمنعه

ةيفنحلانبدمحمنأل،ةلسرمةياورلاهذهف،ملسوهيلعهللا

عينصلااذهرصاعيملوهو،هنعهللايضررامععينصيكحي

.يعباتهنألملسوهيلعهللاىلصيبنلانمزكرديملهنألديكأتلاب

ةحراصمىرخأقرطاهلتأتمليتلاةنعنعلانأبهللاهمحررجحنبالاق:ةلأسم

:؟كلذيفباوصلاىدمامف،جاجتحالاالدهاوشلايفنوكت،عامسلاب

ةلومحم"نيحيحصلا"يفةنعنعلا:ظفاحلالوقىلعاقلعم،هللاهمحرلبقمخيشلالوقي

ثدحملاهعمسامنافرعيناريبكناظفاح"حيحصلا"يبحاصنأل؟اذامل،عامسلاىلع

قيقدنبالاقو،ملعلالهأروهمجلوقوهاذهو،هعمسيملوهيفسلداموهخيشنم

لاقو.ءيشهنمسفنلايفو:–"ثيغملاحتف"يفامك–اذهمهلوقركذنأدعبديعلا

نأدعبسردتنبملسمنبدمحمريبزلايبأةمجرتيف–ىلاعتهللاهمحر–يبهذلاظفاحلا

،كلذريغهلو:لاقملسمحيحصيفيهواهيفنعنعدقوثيداحألانمةلمجركذ

نموهيذلاسلدملابينعأو–سلدملاهيفنعنعاميفددرتنمف،ءيشاهنمسفنلايفو

اهيفعمتجاةسماخلاتناكنإو،ةسماخلاةقبطلااذكهو،ةعبارلاةقبطلاو،ةثلاثلاةقبطلا

يذلاو،امهتنعنعيفاوحماستءاملعلانإفةيناثلاوىلوألاةقبطلاامأ،فعضسيلدتلاعم

نمظفاحاناهربماقأوأرهظاذإالإ،عامسلاىلعةلومحماهنأهيلإراصينأيغبني

سلدملاريغةنعنعامأو،ملعأهللاو.هيلإراصيف،ثيدحلاكلذعمسيملهنأظافحلا

سيلهللاهمحرظفاحلالوقنأرهاظلاو.عامسلاىلعةلومحميهفهنمعمسدقنمع

رماذإصرحلالكصرحي"يرابلاحتف"هباتكيفرجحنباظفاحلاناكنإو،ادرطم

اممو،ثيدحتلاباهيفحرصدقىرخأاقيرطهيفسمتلينأسلدمقيرطنمثيدحلا

بلقتىرندق}:ىلاعتهلوقلوزنببس،(هللاهمحرلبقمخيشللمالكلاو)نآلاهركذأ

،ءاربلانعقاحسإيبأقيرطنمهنإف{[19]اهاضرتةلبقكنيلونلفءامسلايفكهجو

ثيدحتلابقاحسإوبأحرصدقو:-ىلاعتهللاهمحر–ظفاحلالاق،سلدمقاحسإوبأو



عمو،دجيالامبروسلدملاعامسنايبىلعصرحيوهف،هسيلدتنمانمأفريسفتلايف

:سيلدتلا

:هفيرعت

.ةملظلاوهوسلدلانم

:اهزربأنمتافيرعتةدعكانهف:احالطصاامأو

نأوه:الاقثيحناطقلانبنسحلايبأورازبلاورمعنبدمحأيبأفيرعت-

.هنمهعمسهنأركذينأريغنمهنمعمسيملامهنمعمسنمعيوارلايوري

هعمسهنأامهوم،هقليملوهرصاعنمعوأ،هنمهعمسيملامهيقلنمعيورينأ.1

داحيفلخديال"هرصاعنمعيأ"يفخلالاسرإلانإفاذهىلعو)،هنم

هطارتشابقباسلافيرعتلاىلعديزيفيرعتلااذهو،(ماهيإلاديقبالإسيلدتلا

.ماهيإلاديق

:سيلدتلامكح

:ماكحأ٣ىلعسيلدتلارردي

:ةحابإلا

ىلعةلثمألازربأنمو،دانسإلايفولعلايوارلادصقسيلو،ةقثفوذحملاناكاذإ

:كلذ

نماهعمسةريثكثيداحألسرأثيح،امهنعهللايضرسابعنبالعف•

دصقينكيملو،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإمهنعهللايضرةباحصلا

راضيالاذهو،ةطساولايباحصللطاقسإوهامنإو،دانسإلايفولعلاكلذب

هيلعهللاىلصلوسرلانمعمسيملهنأبليقىتح،لودعمهلكةباحصلانأل

اهيفتبثيتلاةلثمألازربأنمو،اثيدحنيعبرأليقواثيدحنيرشعالإملسو

،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانمامهنعهللايضرسابعنباعامسمدع

نبةماسأنمهعمسهنأربخأفهيفعجورثيح،(ةئيسنلايفابرلاامنإ):ثيدح



.هنعهللايضرديز

تبثثيح،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانمهنعهللايضرةريرهيبأعامس•

هنمملسوهيلعهللاىلصيبنلانعهاوراملكعمسيملهنعهللايضرهنأ

ناضمرراهنيفرجفلاكردأنم:ثيدح،كلذىلعةلثمألانمو،ةرشابم

نبلضفلانمهعمسهنأبهنعهللايضرحرصثيح،هلمايصالفبنجوهو

امل،ةرشابمملسوهيلعهللاىلصيبنلانمهعمسيملو،امهنعهللايضرسابع

امهنعهللايضرةملسمأوةشئاعيثيدحلفلاخمهنألثيدحلااذههيلعركنتسا

يأةعقاوو،لستغيمثابنجحبصيناكملسوهيلعهللاىلصهنأامهيفو،

هيراخبلادنعهنعهللايضرةريره

:ةهاركلا

.هخويشةرثكمهويلرثكتلاوأ،دانسإلايفولعلاوهيوارلادصقناكاذإ

:ميرحتلا

احيحصلطابلاثيدحلالعجياذهو،ربخلايوسيلفيعضلايوارلاطاقسادمعتاذإ

.هسيلدتفرعيالنمرظنيف

:سيلدتلاعاونأ

:دانسإلاسيلدت

رجحنباويئالعلامسقدقو،سيلدتلاعاونأرهشأوهورشابملاهخيشفذحينأوهو

:يهوتاقبط٥ىلإنيسلدملا

ينيدملانبيلعكلذبهفصوثيح،ديعسنبىيحيكاردانالإهبفصويملنم*

.ينطقرادلاهبهفصواذكويدزألاديعسنبينغلادبعهركذاميف

بنجيفهسيلدتةلقوهتمامإلحيحصلايفهلاوجرخأوهسيلدتةمئألالامتحانم*

صنامكةنييعنبنايفسكةقثنعالإسلديالناكوأيروثلانايفسكىورام



.رضيالولمتحتامهسيلدتناتقبطلاناتاهو،نابحنباكلذىلع

.يكملاريبزلايبأكتاقثلابديقتمريغسيلدتلانمرثكأنم*

قاحسإنبدمحموديلولانبةيقبكليهاجملاوءافعضلانعهسيلدترثكأناكنم*

ناعنيسلدملاتاقبطيفظفاحلالاقدقويزاغملابحاصيدملايبلطملاراسينب

مهنمرشنعونيلوهجملاوءافعضلانعسيلدتلابروهشمقودص:قاحسإنبدمحم

.هسيلدتىلعينيدملانباصندقوامهريغوينطقرادلاودمحأكلذبهفصو

يفطلتخاثيحيمرضحلاةعيهلنبهللادبعكرخآرمأبفعضهيلإمضنانم*

ناكهنكلواحلاصناك:نابحنبالاقوهتياوريفريكانملاهنعترثكوهرمعرخآ

.ءافعضلانعسلدي

:نيتقبطىلإنيسلدملاميسقتىلإهللاهظفحدعسلاخيشلالامدقو

ىلعةلثمألازربأنمو،عامسلاباوحرصينأدبالءالؤهو،نيرثكملاةقبط*

فوصومهنأبرجحنباظفاحلاهنعلاق)،ملسمنبديلولاةقبطلاهذهةاور

نعسيلدتلاريثكناكثيحديلولانبةيقبو(قدصلاعمديدشلاسيلدتلاب

.نيلوهجملاوءافعضلا

امبر:ةعرزوبأهنعلاقدقف،شمعألاكلذىلعةلثمألانمو،نيلقملاةقبط*

نايفسو،مهريغوينطقرادلاويئاسنلاويسيباركلاسيلدتلابهفصوو،سلد

.هسيلدتلقأام:يراخبلاهنعلاقيذلا،يروثلا

نوكينأالإةلوبقمريغ(نيحيحصلايفدروامالإ)ماعلكشبةنعنعملاسلدملاةياورو

هللاهظفحخيشلاللدو،ىرخأةياوريف،هنعىورنمعةرشابمهذخأبحرصيوةقث

يوارلاهيفسلدامنأيهونيعمنبىيحينعةبيشنببوقعيهلقنامب،كلذىلع

ةياورلادربجوتالاقاذدحيفةنعنعلانأل(هيفنعنعاملقيملو)هيفةجحالسلدملا

ةنعنعوةلوبقمسلدملاريغةقثلاةنعنعنأكلذىلعليلدلاو)اقلطماسيلدتتسيلاهنأل

.(عامسلاديؤتيتلانئارقلااهبتفتحااماذإلبقتدقسلدملا



سلدملانأبلاقنم،(ةبيشنببوقعيهلأساملينيدملانبيلعك)ظافحلانمكانهو

حرصنإونيسلدملاضعبنإلبسيلدتلانمارثكمناكاذإعامسلابحرصينأبجي

نعهحيرصتبىفتكيالف،ةيوستلاسيلدتسلدينمك،ةدودرمهتياورفثيدحتلاب

هظفحخيشلاللدو،هخيشخيشنعهخيشثيدحتبحرصينأبجيلبطقفهخيش

امك،مهتنعنعاولمتحاثيح،نيسلدملاتاقثتاياورعمظافحلالماعتباضيأهللا

اوحراصيملنإو،شمعألاكنيسلدملاتاقثةنعنعالمتحاثيح،ناخيشلالعف

يكبسلاهلأسامدنع،يزملاظفاحلاهيلعهبناماذهو،نيحيحصلاجراخعامسلاب

مهتياورفكلذعمو،نيحيحصلاجراخحرصيملمهضعبنأبلاقثيح،كلذنع

نأامإاننأبلاقثيح،ةلأسملاهذهيفديعلاقيقدنباظفاحلافلاخدقو.ةلوبقم

امهيفءاجاملماعننأامإو،امهجراخءاجاملكىلعنيحيحصلايفءاجاميرجت

نمهعامسبحيرصتلاءاجامالإلبقنالف،نيحيحصلاجراخاهلانتلماعمكةنعنعنم

باوصلانأبلوقيويأرلااذهىلعهللاهظفحدعسلاخيشلاضرتعيو،رخآقيرط

تاقثلاةياورنإفاذهىلعو،امهيفءاجامىلعنيحيحصلاجراخءاجاملمحوه

يحالصمدقتنأكشالو،ةلوبقمديناسألامهيلعرودتنممسيلدتلابنيفوصوملا

نيسلدملاتاياورلوبقيفددرتنالانلعجياهللعوثيداحألاقرطةفرعميفنيحيحصلا

ثيح،نابحنباعامسلاطارتشاىلعهبننممو،نيحيحصلايفتءاجيتلاةنعنعملا

قيرطنمهعامسانلتبثدقفسيلدتلابفوصوموهوةنعنعلابهنعانيوروارلك:لاق

.ايلكارمأسيلويلغأرمأاذهنأكشالو،رخآ

نمنيلقملانمتاقثلاةنعنعلوبقلاطورشةدعهللاهظفحدعسلاخيشلاطرتشادقو

:يهوسيلدتلا

.ةنعنعلابمهنعاوورنمعمهعامستوبث*

نإف،قرطلاةيقبيفمهعامسمدعبنوحرصيامابلاغمهأل،ثيدحلاقرطعمج*

اوحرصيملنإوحيحصةياورلاهذهيفمهعامسف،عامسلامدعباهيفاوحرصيمل

.هب

لبقثيح،ةميزخنباكلذىلعدكأنمزربأنمو،دانسإلاونتملاميقتسينأ«و



زربأنمو،ركنتسيامنتملايفدجواملهثيداحأضعبدرهنكلو،شمعألاةنعنع

ءاطعنعتباثيبأنببيبحنعشمعألاقيرطنمءاجام،كلذىلعةلثمألا

،(نمحرلاةروصىلعمدآقلخهللانإ):اعوفرمامهنعهللايضررمعنبانع

قلخهللانإ):نيحيحصلاظفلو،(نمحرلاةروص)ظفلةميزخنباركنتسادقف

ملو،يروثلانايفسهلسرأ،شمعألاهدنسأيذلاربخلااذهو،(هتروصىلعمدآ

نعبيبحةياوريفملكتدقو،امهنعهللايضررمعنبانمءاطععامستبثي

دقو،امهريغوينطقرادلاوةميزخنباكلذبهفصوسيلدتلارثكيسلدمهنألءاطع

:يلاتلاكهبجاجتحإلاوظفللااذهلوبقيفداقنلافلتخا

.قبسامك،ةميزخنبااهدر-

.ةيوهارنبقاحسإاهلبقام

ىلعدكؤيهللاهظفحدعسلاخيشلاو،اهحيحصتهنعلقنيملو،دمحأاهجتحا-

زعهللاتافصتابثإىلعنالدينيظفللاالكنأنمةيميتنباهيلإبهذام

احوضورمألانيميثعنباخيشلاديزيو،هلالجبقيلييذلاهجولاىلعلجو

ةروصىلعءيشلانوكنممزليالهنإ:ةيطساولاةديقعلاحرشيفهلوقب

،ديلاثملاليبسىلع،لجوزعهللاف،هجولكنمهلالثاممنوكينأءيشلا

يذلاهجولاىلعيه،لجوزعهللادينكلو،ديملسوهيلعهللاىلصمدآلو

،هجوألانمهجويأبملسوهيلعهللاىلصمدآديهبشتاليهو،هلالجبقيلي

ةفاضإانهةفاضإلانأوهو،رخآهيجوتكانهو،مسإلاسفنيفاكرتشانإو

.اذكهوهللاةقانو،هللاتيبك،فيرشت

سيفنمالك،ةبخنلاحرشىلعهقيلعتيف،هللاهظفحمعنملادبعنبورمعخيشللو

:بتارم٧ىلإاهيلعمالكلامسقثيح،سلدملاةياورىلع

اجتحمةقثيوارلاناكاذإف،ةياورلاويوارلالاحيفرظنلانمدبال:ىلوألا-

الابهتياورلبقتاذهف،ةلمتحمهتياورتناكوةقثنعالإيوريالناكو،هب

.امهريغويرهزلاو،ةنييعنبنايفسةقبطلاهذهنمو،فالخ

ينغتسا،ةقثنعالإيوريالنممناكنإ:(١٧/١)ديهمتلايفربلادبعنبالاق



.هسيلدتنعلأسيملو،هفيقوتنع

ضعبنعىورنكلوارثكمناكوأ،سيلدتلانمالقمناكاذإ:ةيناثلا-

وأ،ءاطعنعجيرجنباك،مهنمعامسلاومهتبحاصمرثكأنيذلاهخويش

تلبق،مـهلهتبحصتلاطنممامهريغولئاويبأو،حلاصيبأنعشمعألا

،يبهذلاهيلإهبناماذهو،اهنيعبةياورسلددقهنأنيبتنإالإ،هتياور

لاوقأعومجمنمذوخأمليصفتلااذهنأب،هللاهظفحورمعخيشلالوقيو

.ثيدحلالهأنمنيققحملا

:حيحصلاةمدقميفملسممامإلالاق

يوارلاناكاذإ،مهنعىورنممثيدحلاةاورعامسمهنمدقفتنمدقفتناكامنإ

،هتياوريفهعامسنعنوثحبيذئنيحف،هبرهشوثيدحلايفسيلدتلابفرعنمم

.سيلدتلاةلعمهنعحازتتيك،هنمكلذنودقفتيو

:هلوقيديمحلاركبيبأنع،ةيافكلايفبيطخلالقنو

وأ،ءاطعنعجيرجنبالثم،هنمعامسلاو،لجرةبحصبافورعملجرناكنإ

لاثمناكنمو،ريمعنبديبعنعرانيدنبورمعو،هيبأنعةورعنبماشه

هنأهيلعكردأف،هنعثدحنممعامسلاهيلعبلاغلانوكينمم،مهتقثيفءالؤه

اذهيفهيلعكردأام،هطقسأوأ،ىمسمريغالجرثدحنمنيبوهنيبلخدأ

ال،هدانتساعاطقناام،عوطقملابدصقي،يديمحلاو،عوطقملالثمنوكيف

.هنودنمفيعباتلالوقوهيذلا،احالطصاعوطقملا

هلوقيسافلاناطقلانبنسحلايبأنع،(٦٢٥/٢)،تكنلايفرجحنبالقنو

يفنيبتيملامموقهلبقدقف،حرصيملاذإو،فالخالبلبقسلدملاحرصاذإ

سلدملاىوراذإف،عمسهنأنيبتيملامنورخآهدرو،هعمسيملهنأهنيعبثيدح

.عيمجلادنعلوألاعاطقنانيبتةطساوبهاورمث،ةلمتحمةغيصباثيدح

:للعلاحرشيفبجرنبالاقو

ينيدملانبالوقاذهو،انثدح:لوقيىتحهثيدحلبقيملسيلدتلابلغاذإاولاقو



.هنعةبيشنببوقعيهاكح،

.عامسلابهيفحرصيملاذإهثيدحدرارثكمناكاذإ:ةثلاثلا-

.عامسلابحرصاذإ،ارثكموأالاقم،اقلطمسلدملاةياورلوبق:ةعبارلا-

نـعالإيوريالناكاذإوأالقمناكاذإ،ةقثلاسلدملاةياوردر:ةسماخلا-

لمحنكميالف،تاقثهدانسإلاجرواركنمثيدحلانمناكواهنعنعاذإ،ةقث

ةلاحلاهذهيفسلدملاةنعنعنأمغرو،مهنمدحأىلعةراكنلاهذهةدهع

ةحـصيفانحدق،تاذلابعضوملااذهيفاننأالإ،ةحداقريغاهنأاهيفلصألا

ةلثمألازربأنمو،حدقلااذهلمحتباهنمىلوأوهامدجنملاننأل،اهثيدحلا

مأنعيرهزلانعدعسنبهللادبعنبمكحلاقيرطنمءاجام:كلذىلع

لهأىلعةبجاوةعمجلا)):لوقيةَيهللالوسرتعمس:تلاقةيسودلاهللادبع

ىلعينطقرادلاقلعثيح،((مهمامإمهعبارةثالثالإاونوكيملنإوةيرقلك

كورتماذهمكحلاو،ةيسودلانمهعامسحصياليرهزلا:هلوقبةياورلاهذه

ىور،هسيلدتةلقواهنعهللايضرةيسودلانمهعامسمدععميرهزلاف،

.ةلمتحمةغيصباهنعثيدحلا

،ةقثنعالإيوريالوأ،القمناكنإو،ةقثلاسلدملاةياوردر:ةسداسلا-

،هتعدبديؤياذههثيدحناكو،ةعدبلانمعونبافوصومسلدملااذهناكاذإ

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،هيلعالإدانسإلايفلمحلانكيملو

نعيرهزلانعرمعمنعقازرلادبعنعيروباسينلارهزألانبدمحأثيدح

هللاىلصيبنلانأامهنعهللايضرسابعنبانعةبتعنبهللادبعنبهللاديبع

يبيبحةرخآلايفديسايندلايفديستنأ):هنعهللايضريلعللاقملسوهيلع

يفدنساذهف،(هللاضيغبيضيغبوكضيغبيضيغبوهللابيبحيبيبحوكبيبح

،نتملايفادجةحضاوةديدشلاةراكنلاتامالعنكلو،ةحصلاتاجردىلعأ

دبعهبثدحيململفالإواعوضومنوكينأدعبياملطاباذه:يبهذلالاقىتح

اذهف،رهزألانبدمحألهبرسأوهيلإاوراسنيذلاقلخلاونيعمنباودمحأقازرلا



ةيقبهبثدحيملاذلوثيدحلااذهةراكنىريناكقازرلادبعنأىلعلدي

لكنميأرلايداباهداعبتسامغرةراكنلاهذهردصمديدحتمزليانهو،ةعامجلا

ةدهعلانأدجن،دنسلالاجرىلإرظنلابو،نيخيشلاطرشىلعوهفدنسلالاجر

،رهزألانبدمحأوقازرلادبعيقبف،هللاديبعوأيرهزلاوأرمعمىلعتسيل

دبعيقبفقازرلادبعىلعهلدمحمنبرفعجةعباتمبرهزألانبدمحأجرخو

دبعنأاذهديؤيوةراكنلاهذهةدهعلمحيدنسلااذهلاجرىلوأوهوقازرلا

هيفامىلع،هنقلامماذهلعلونقلتيفنقليناكفهتايحرخآيفيمعدققازرلا

.هتعدبيوقياممثيدحلااذهو،فيفخعيشتنم

:خويشلاسيلدت

ينعيوهو،ةزمحيبأنعباطخلايبأنعيروثلانايفسةياور،كلذىلعةلثمألانمو

سيلدتلااذهرهتشانممو،هنعهللايضرسنأةزمحيأبينعيو،ةداتقباطخلايأب

خيشلاقلعيو،نيرخأتملانمريثكاذهىلعامهعبتويزوجلانباويدادغبلابيطخلا

ةبوعصنمهيفامل،نسحتسمريغلمعوهو:هلوقبعونلااذهىلعركاشدمحأ

عونلااذهو،هتلاهجبمكحيفرظانلاهلنطفيالدقو،هفرعيملنمىلعخيشلاةفرعم

:ةيوستلاسيلدت

وأ،هخيشخيشوهخيشنيبةطساولاطقسينأوهو،ديوجتلاسيلدتاضيأىمسيو

،افيعضوأةقثطقسملايوارلاناكاءاوس،نيرصاعتمنييواريأنيبةطساولاطقسي

اذهمساقتشاهنمو،دانسإلايوسيلسلدملاهطقسيفافيعضنوكيامابلاغهنكلو

فذحيناكثيح،ملسمنبديلولاسيلدت،كلذىلعةلثمألازربأنموعونلا

لبنأ:لاقف،كلذيفهلليقف،تاقثلايقبيوءافعضلايعازوألاهخيشخويش

،ءافعضمهوءالؤهنعىوراذإف:هلليقف،ءالؤهلثمنعيورينأيعازوألا

فعاض،تاقثلانعيعازوألاةياورنماهريصوتنأمهتطقسأف،ريكانمثيداحأ

دقو،ديلولانبةيقباضيأاذهفرعنممو،كلذىلإديلولاتفتليملف،يعازوألا



كلذىلعصنامكهتقثعمسيلدتلابروهشموهو)،ريشبنبميشهنأتبث

(يئاسنلا

نعيرهزلانعديعسنبىيحينعهتياوريفكلاموهو،ةقثطاقسابنكلوهلعف،

ميشهريغهاورثيح،هنعهللايضريلعنعهيبأنعةيفنحلانبدمحمنبهللادبع

اهنكلو،ةفورعميرهزلانعىجيةياورو،يرهزلاوىجينيبكلاملاخدإب

.يرهزلانعكلامةياورةرهشسفنيفتسيل

هنأىرينمطاقسإدصقبنكلودنسلايفولعلادصقبسيل،انايحأيوارلاهلعفيدقو

نابروثنعهتياوريفكلاملعفامك،هريغدنعةجحناكنإو،هدنعةجحبسيل

سابعنباوروثنيبةمركعطقسأثيح،امهنعهللايضرسابعنبانعديزي

وهو،بذكلابمقاوجورخللبسنوهيفملكت،ةمركعنأل،امهنعهللايضر

دادعيفكلامركذيملاذهىلعو،ربلادبعنباهنععفاددقو،كلذلكنمءيرب

هركذينأاسيلدتةيوستلالعجنممزليهنأبلاقدقظفاحلاناكنإو،نيسلدملا

دبعنبمصاعلكلامطاقسإنيسلدملاتاقبطيفركذو،نيسلدملادادعيفكلام

نمدبالةلاحلاهذهيفو،اسيلدتنوكينأربلادبعنباركنأورخآدانسإنمهللا

نأبجيهنأبلاقنمءاملعلانمكانهو،خيشلاخيشوخيشلانيبعامسلابحيرصتلا

نأبجيهنأبلوقينمكانهو،اهلهتيوستنمىشخييتلاتاقبطلايفعامسلابحرصي

يوريدقف،هسيلدتنمأيل،نارصاعتمنايواراهيفةقبطلكيفعامسلابحرصي

ةطساولاهذهفذحيوسلدملايتأيف،امهرصاعتمغرةفيعضةطساوبرخآلانعامهدحأ

.نييوارلارصاعتلهلنطفتيملامبرو،

:فطعلاسيلدت

ميشهنعركذدقو،فوطعملايناثلانمعمسيملوهو،نالفونالفانثدحلوقينأك

اناحتمااذهلعفف،سيلدتلانمهوعنميلدنسلكدنعهباحصأهفقوأامنيح،هلعفهنأ

راكذوهرخأاذلو،ةريغمنمعمسيملوهو،ةريغمونيصحينثدح:لاقثيحمهل

الإهلعفيملميشهنأهللاهظفحدعسلاخيشلاركذدقو،الوأهنعىوريذلانيصح

قباسلالاثملايفوهو)رشابملاخيشلانأرمألااذهةروطخو،ملعأهللاوةدحاوةرم



،ةـقث(ةريغملاثملااذهيفوهو)هيلعفوطعملاو،اباذكوأافيعضنوكيدق(نيصح

،ةلوبقمةياورلافاذهىلعو،فيعضللعباتمةقثلانأدنسلااذهيفرظانلامهوتيف

.ةقيقحلايفهلعباتمالفيعضلاكلذنألكلذفالخةقيقحلايفيهو

:ةعباتملاسيلدت

هبقلعتتعونلااذهو،بجرنباعونلااذهىلعهبننممو،ةقيقدلاعاونألانموهو

هخيشنعربخلايوريوأ،نيخيشنعربخلايوارلايورينأوهو،ثيدحلاةحص

ثيح،ةقثلاظفلقوسيالوفيعضلاظفلقوسيونافلتخمناظفللاوهلنيخيشنع

مزاحنبريرجهاورامكلذىلعةلثمألانمو،فيعضرخآلاوةقثنيخيشلادحأنأ

نعمزاحيبأنعهثيدحيفيامحلاىيحيسيلدتلابهفصودقوتاقثلادحأوهو)

مصاعنعقاحسايبأنع(ملسوهيلعهللاىلصيبنلاةالصةفصيفدعسنبلهس

يروثلاوةبعشهاوردقف،اعوفرمهنعهللايضريلعنعروعألاثراحلاوةرمضنب

تءاجعفرلاةدايزنأتبثف،افوقوميلعنعةرمضنبمصاعنعقاحسايبأنع

ةقثلاركذدقريرجنوكياذهىلعو،فيعضوهوروعألاثراحلاقيرطنم

اذهىلعو،طقففيعضلاةياورالإركذيملهنكلو،هدانسإقايسيفاعمفيعضلاو

.هتدايزلبقتالفيعضهنألثيدحلااذهلثراحلاعفربدتعيال

:لمحتلاغيصسيلدت

:نيتروصىلعوهو

وهونالفانربخألوقينأك،اهلمحتيتلاةغيصلانمىلعأةغيصبيوارلايتأينأامإ

يفرهاظرمألااذهو،ميعنوبأاذكو،ةبراغملااذهرهتشانممو،ةزاجإلادصقي

.مهرصعيفرهتشاةزاجإلالمحتنألنيرخأتملاعينص

،نالفلاقوأنالفنعخيشلالوقينأك،خيشلاذيمالتنمرمألااذهنوكينأامإو

ةلثمألازربأنمو،نالفانثدح:لاق،نالفانثدحنولوقيفاذهلبالطلاهبتنيالو

:كلذىلع

امبرف،لمحتلاغيصنيبنوقرفياونوكيملمهأثيح،ةيقبنعنييماشلاةياور*

زربأنمو،انربخأوانثدحكةحيرصلمحتةغيصبنويماشلاهنعيوريف،ةيقبنعنع



ذيمالتضعبمقاهنكلو،نابحنبمتاحوبأاهيلعهبنوةلأسملاهذهيفملكتنم

ةعانصلانأركذلابريدجلانمو،هرابخأيوسينمبةيقبيلتبا:لاقفةيقب

يفعضولاوبذكلاراشتنإلارظن،نييقارعلادنعاهنملقأنييماشلادنعةيثيدحلا

كلذىدأف،مهاياوريفيرحتلاةدشىلإقارعلاظافحرطضااماذهو،قارعلا

هذهىلعماشلايفرمألالظو،مهدنعةيثيدحلاةعانصلارولبتىلإلاحلاةعيبطب

.دانسإلاةعانصاهلهأملعوماشلايرهزلامدقىتحةروصلا

كلذوةياورلابابيفلهاستلانمعونهللصحثيح،بهونبهللادبع*

فرعنممبهونبهللادبعكنويرصملاًاضيأونويندملاناكفةزاجإلابقلعتياميف

نيذلانييقارعلافالخبنييماشلاكةداجولاوةزاجإلابقلعتياميفلهاستلامهنع

يفقيلختلاوبذكلاوسيلدتلاةرثكلكلذوةيحانلاهذهيفددشتلامهنعفرع

يفيداعنباهركذوةلأسملاهذهقلعتياميفبهونبإيفملكتكلذلو،قارعلا

مهرابخألنيطباضلاظافحلاتاقثلانمهنألهيلعرثؤيملاذهنكلولماكلاهباتك

:نادلبلاسيلدت

،ةلجدرهءاروهثدحدقهخيشنأينعيوهو،رهنلاءارواميفنالفانثدحلوقينأك

رهظتعونلااذهةروطخو،نوحيجرهءارواميفهثدحهنأمهوتيعماسلانكلو

خيشلاكلذنأتبثدقو،هسلديذلادلبلانمخيشنعاثيدحىوراماذإحوضوب

لخديملوهو،خيشلااذهنمثيدحلايوارلااذهعمسنيأف،طقهدلبنمجرخيمل

.!!؟طقهدلبنمهخيشجرخيملو،طقهخيشدلب

:عطقلاسيلدت

:لوقيمث،تكسيمثتعمسوأانثدح:لوقينأك،توكسلاسيلدتاضيأىمسيو

،كلذكسيلو،امهنمعمسهنأامهوملاثملاليبسىلعشمعألاوأةورعنبماشه

الةتكسلاهذهنألعامسلاباوحرصولىتحمهتياورلبقتالةاورلانمعونلااذهو

ثيحيمدقملاءاطعنبءالعنبرمعسيلدتلااذهرهتشانمموفحصلايفاقابثانكمي

هفصونمموسيلدتلايفولغلاديدشناكروهشمةقث:هلوقبرجحنباظفاحلاهفصو



اسيلدتسلديناكوةقثهنأبدعسنبالاقو،ينطقرادلاونيعمنباودمحأكلذب

ركذو،امهريغوأشمعألاوأةورعنبماشهلوقيمثتكسيمثانثلوقياديدش

ظفاحلانأبهلوقبهللاهظفحدعسلاخيشلاقلعيو،يسفانطلاديبعنبرمعظفاحلا

اذههنعفرعيملهنأل،عونلااذهللاثمكيسفانطلاركذيفمهوامبرهللاهمحر

يفلصألاو،يمدقملاهيورياميفتبثتلايغبنيهنأهللاهظفحخيشلالوقيو،سيلدتلا

هللاهظفحللدو،سيلدتلااذهنمرثكمهنأهنعفرعيالهنأل،ةماقتسإلاهثيداحأ

سلدطقفادحاواثيدحالإيمدقمللركذيمل،هءاصقتساعم،يدعنبانأب،كلذل

هابنو،هيلعفلتخادقو،ةورعنبماشهنعهاورثيدحوهو،ةروصلاهذههيف

يفلاقفينابلألاخيشلاامأو،نتملاةراكنهسيلدتتامالعنمنأب،هللاهظفحخيشلا

يمدقملاةياورنأبنسحلاىلإحيبقلامسالاريغيناك:ثيدحىلعهقيلعتضرعم

هنكل،ةقثهسفنيفوهاذهرمعو:يمدقملانعلاقو،ثيدحتلابحرصنإوةدودرم

همحرلبقمخيشلاامأو،ىرخأقرطثيدحللقاسمث،ادجائيساسيلدتسلديناك

نمظفاحهثيدحححصينأوأ،ظافحلاهلبقينأالإهثيدحيففقوتي:لاقف،هللا

.ثيدحتلابهحيرصتعماذه،هيففقوتيفالإو،ظافحلا

:لاسرإلاسيلدت

الاذهوهرصاعيملنمعلسرينأوهو،ايلجنوكينأامإ:نيعونىلعلاسرإلاو

نامعلسرأاذإف،هرصاعنمعلسرينأوهو،ايفخنوكينأامإو،هيفلاكشإ

ضعبنأهيلعهيبنتلايغبنياممو،لاسرإلاسيلدتوهاذهف،هنمهعامسامهومهرصاع

يف)هنإفاذل،مهوقليملومهورصاعنمعنولسرياوناك،يرصبلانسحلالثمةاورلا

هعامستابثنإفهعامسنمدكأتننأدبال(لاثملاليبسىلعيرصبلانسحلاةلاح

هخيشنعهتايورمنكتملامرخآثيدحيفنعنعنإولاصتإلاىلعلومحمهثيدحف

وأادحاواثيدحهنمعمسهنأروهشملافهنعهللايضربدنجنبةرمسنعهتياوركةليلق

اهبدصقيو(انثدح)انايحألوقينسحلاو،ةرمسنعتاركنمهلنألةليلقثيداحأ



نألةرصبلالهأبطخدصقيو(سابعنباانبطخ)هلوقكاذهو(انثدحنمثدح)

.عاطقنإلابهيلعمكحيعونلااذهو،هنعهللايضرسابعنبانمعمسيملنسحلا

كلذلنيمدقتملانمدحأهقبسيملولوسيلدتلابوارىلعمكحينأرخأتملله:ةلأسم

عمافيعضناكوةطساولاهيفركذةياورواهيفنعنعةياورىلععلطينأككلذو

؟عامسلاباهيفهحيرصت

نيرخأتملاروصقعممكحلااذهمكحينأرخأتملنكميفيك:ينابلألاخيشلالوقي

امىلعاوعلطيملفيكفنيمدقتمللرفاوتاماذهواهريسوتايورملاعمجةلأسميفنيبلا

عمجوصمحلخداملنابحنباعينصخيشلاهيلإبهذامديؤيامموهيلعرخأتملاعلطا

نعريكانملايوريناكهنأفيكوةيقبيتأنيأنماهريسبهلحضتاوةيقبتايورم

هيلعمكحلايففقوتثيح(رفاسمنبرفعج)ةمجرتيفظفاحلاهلاقامو،تاقثلا

ركذعمعامسلاباهيفحرصىرخأوهلةنعنعمةياورىلعفقوهنأمغرسيلدتلاب

يفيداعنباعينصاذهورفعجسيلدتاوركذيملنيمدقتملانألفيعضلاةطساولا

هيفنيمدقتمللرأمل):لوقيفمجارتلاضعبيفنيمدقتملامالكىلعليحيثيحلماكلا

لاقاذإلوقننأانل):لاقثيحيملعملاخيشلاةلأسملاهذهيفملكتنممو،(امالك

:لوقننأ(نالافهنعةياورلابدرفت):يناربطلاوميعنوبأورازبلاكةمئألانممامإ

انلنكممريغوهفاهيفنوأةلادعلابمكحلاامأ،رخآهنعىورامنإوهنعدرفتيملنالف)

.(نيمدقتمللامولعمنكيملناكذإ

ةنعنعك،ةلوبقمهخيشلمزالملاسلدملاةنعنعنأبيبهذلاظفاحلالوقي:ةلأسم

هلوبقمدعكلذىلعدرينكلو،يعخنلاميهاربإولئاويبأوحلاصيبأنعشمعألا

رباجنعهتانعنعضعبنعلاقهنإلب،هنعهللايضررباجنعريبزلايبأةنعنعل

؟كلذهيجوتامف،ءيشاهنمسفنلايفو:ملسمحيحصيفهنعهللايضر

سلدملاناكامبرف،راثكإلاطرتشيملو،ةمزالملالوططرتشايبهذلانأكلذهيجوت

مزاليذلا،شمعألاك)مزالملاةلاحيفامأ،هلمزالمريغهنكلوهخيشنعارثكم



هتياوريفةطساولجاتحينأدعبيهنأل،ةلوبقمةنعنعلاف،(ةنسنيرشعحلاصيبأسلجم

.هلمزالملاهخيشنع

ةروصىلإ،ءادألاغيصنعهمالكضرعميفهللاهظفحدعسلاخيشلاهبن:ةلأسم

–(لوهجمللءانبلاب)–ءيرقيوارلالوقيهو،سيلدتلاروصنمةقيقد

خيشلاكلذىلع(لوهجمللءانبلاب)أرقيدقف،ةلمتحمةغيصيهف،نالفىلع

ىرف:لاقثيحينطقرادلاكلذلعفنمزربأنمو،دوجومريغيوارلاو

ادبعىلعىرق:لاقثيحميعنوبأو،نالفكربخأ:يوغبلامساقلايبأىلع

.ناميلسنبنوراهانثدح:سرافنبرفعجنبهلل

ناكاذإ،هباتكنمنالفانربخأ:يوارلالوق:ىرخألاةيفخلاسيلدتلاروصنمو

،ةزاجإناكهلمحتنأنيبينأدبالةلاحلاهذهيفهنأل،ةزاجإهنعهلمحت

ناكنإامأو،هباتكيفنالفانربخأ:ةلاحلاهذهلثميفلوقينأباوصلاو

.هباتكنمنالفانربخأ:هلوقيفلاكشإالفاعامسهنعهلمحت

ثالثوأنيتنسنباوهوخيشىلعًالفطرضحدقنوكينأ:اضيأةيفخلاهروصنمو

نذإنعيراعلاروضحلااذهف.رضاحانأو:لقيملو،نالفانأبنأ:لوقيف،

نعلاصتاغونةزاجإلانإف،ةزاجإلانودوهلب،ًالاصتاديفيالعمتسملا

،نيرخأتملادنعرهتشارمألااذهنأ،هللاهظفحدعسلاخيشلاركذدقو،ةمئأ

سلجملهوبأهرضحأثيح،يطويسلا،نيرخأتملانمكلذلعفنمزربأنمو

رجحنبانعكلذدعبيوريناكف،نينسثالثنباوهورجحنبا

؟اهبلمعيله،رجحنباظفاحلل"نيسلدملاتاقبط":ةلأسم

–ىلاعتهللاهمحر–رجحنباظفاحللنيسلدملاتاقبط:هللاهمحرلبقمخيشلالوقي

نمهريغتاداهتجاو،رجحنباظفاحلاتاداهتجانأبلاغلايفو،هنمداهتجا

نأعطتسيملوصخشلازجعاذإنكل،اهبنيمزلمانسلف،انتاداهتجانمدسأظافحلا

يفرجحنباظفاحلاعزوندقو،اهذخأينأسأبالف،ملعلالهألاوقأنيبزيمي

،اهباتنعنعرـضتيتلاتاقبطلانميهو،ةثلاثلاةقبطلانمهّدعيرهزلاف،مهضعب



اذهف.ةيناثلاةقبطلانمّدعينأيغبني:لاقو"راكفألاحيضوت"يفيناعنصلاهعزانو

داهتجانعاذهفالخانيأراذإو،–ىلاعتهللاهمحر–رجحنباظفاحلانمداهتجا

.كلذبسأبالفمهفو

:للعملاثيدحلاوبرطضملاثيدحلا

:ةلعلافيرعت

الةيفخيهف،هنمةمالسلارهاظلانأعمثيدحلالصأيفحدقييفخءيشةلعلا

لكىلعةلعلاءاملعلاضعبقلطأدقو،دنسللرظنلادنعىلوألاةلهوللرهظت

،ظفحلاءوسوأةلفغلاوأبذكلابيوارلاحرجنمثيدحلااهفعضييتلابابسألا

،نالافبلولعمثيدحلااذه:نولوقيف،ةحداقلاةرهاظلابابسألانمكلذوحنوأ

ىلعيوبأجهنلااذهىلعراسنممولاحلاةعيبطبةيحالطصإلاةلعلاانهنوديريالمهف

.يليلخلا

ةحـصيفحداقريغناكنإوهبثيدحلالعياملكىلعةلعلانوقلطيءاملعكانهو

،نتملانودطقفدانسإلايفةلعلانوكتدقف،يطويسلاويليلخلاءالؤهنمونتملا

نعيروثلانعديبعنبىلعيهاوريذلاثيدحلاك،حيحصرخآقيرطنمىتأهنأل

(رايخلابناعيبلا):لاقملسوهيلعهللاىلصيبنلانعرمعنبانعرانيدنباورمع

هنألديبعنبىلعيىلعهيفةدهعلاوحيحصريغهدانسإوحيحصنتملاف،ثيدحلا

رانيدنبهللادبعوهحيحصلاورانيدنبورمعهلوقيفيروثلانايفسىلعطلغ

ىلعياوعباتنمديناسأةعلاطمبكلذفرعو،نتملالوبقيفلاكشإالفةقثامهالكو

،ديزينبدلخمويبايرفلافسوينبادمحمونيكدنبلضفلاميعنيبأكنايفسىلع

ادجةمهمةدئافانهو،رمعنبانعرانيدنبهللادبعنعنايفسنعاعيمجهووردقف

قراطعمجييهو،قباسلالاثملالالخنماذهرهظدقوةلعلافاشتكاةيفيكيهو

ةلعلافاشتكاىلعنيمدقتملاةردقنيبريبكلاقرافلاحضويكشالباذهو،ثيدحلا

مهلجدمتعانيذلانيرخأتملافالخ،اظفحواعمجتايورملابةريبكةطاحإنممهلامل



نئارقلاىلإرظنلانودحلطصملابتكيفءاملعلااهيلعحلطصايتلادعاوقلاىلع

هتاحجرملاو

،سكعالو،لعمبرطضملكف،برطضملانممعأللعملاظفلنأركذلابريدجو

انثدح:ملسمنبديلولاةياورنمملسمثيدح،كلذىلعةلثمألازربأنمو

يبنلافلختيلص:لاقهثدحهنأسنأنعهربخيهيلإبتكهنأةداتقنعيعازوألا

برهللدمحلا)ـبنوحتفتسياوناكف،نامثعورمعوركبيبأوملسوهيلعهللاىلص

هاورمث.اهرخآيفالوةءارقلوأيف(ميحرلانمحرلاهللامسب)نوركذيال،(نيملاعلا

ةحلطيبأنبهللادبعنبقاحسإينربخأ:يعازوألانعديلولاةياورنماضيأملسم

موـقلــلعف):ثيدحلامولعباتكيفحالصلانبالاق،كلذركذياسنأعمسهنأ

هيفاولاقامنإنيرثكألااوأراملةلمسبلاةءارقيفنبحيرصتلاينعيروكذملاظفللاةياور

ركذلضرعتريغنم،(نيملاعلابرهللدمحلا)ـبةءارقلانوحتفتسياوناكف:

نمنأاوأرو.حيحصلايفهجارخإىلعملسمويراخبلاقفتايذلاوهو،ةلمسبلا

نوحتفتسياوناك):هلوقنممهفف.هلعقويذلاىنعملابهاورروكذملاظفللابهاور

نأهانعمنأل،أطخأو،مهفامىلعهاورف،نولمسبيالاوناكمهنأ(هللدمحلاب

ةيمستلاركذلضرعتهيفسيلو،ةحتافلايهروسلانماهبنوحتتفياوناكيتلاةروسلا

حاتتفإلانعلئسهنأهنعهللايضرسنأنعتبثهنأاهنم:رومأكلذىلإمضناو.

ثعابلا.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعايشهيفظفحيالهنأركذف،ةيمستلاب

نإف:هلوقبثيدحلااذهىلعيطويسلاقلعدقو،ةنسلاةبتكمةعبط٩٤صثيثحلا

.كلذهتلعنوكتدقهنأل،للعملاعماجيبرطضملاو،بارطضإلابهلعأربلادبعنبا

اهلعجيملهنكلو،ماسقأةرشعىلإللعلاسانجأثيدحلامولعيفمكاحلامسقدقو

امنإو،اهركذنملسانجأتيقبو):اهركذنأدعبلاقدقف،للعلاعاونأرصحل

ةفرعمنإف،ملعلااذهيفرحبتملااهيلإيدتهيل،ةلولعمةريثكثيداحألالاثماهتلعج

:اهركذيتلاسانجألازربأنمو،(مولعلاهذهلجأنمثيدحلاللع



ليهسنعةبقعنبىسومثيدحك،هنعىورنمميوارلاعامسمدعبلالعإلا*

:ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعهنعهللايضرةريرهيبأنعهيبأنعخاصيبأنب

ال،كدمحبومهللاكناحبس:موقينألبقلاقف،هطغلهيفرثكاسلجمسلجنم)

ىورف،(كلذهسلجميفناكامهلرفغالإ،كيلإبوتأوكرفغتسأ،تنأالإهلإ

يفملعأالو،حيلمثيدحاذه:لاقف،هنعهلأسويراخبلاىلإءاجملسمنأ

ليعامسإنبىسومهبانثدح،لولعمهنأالإ،ثيدحلااذهريغبابلااذهيفايندلا

ليعامسإنبدمحملاق،هلوق،هللادبعنبنوعنعليهسانثدحبيهوانثدح

،ليهسنمعامسةبقعنبىسوملركذيالهنأل،ىلوأاذهو:(يراخبلايأ)

اذكه:لاقفهيلعبقعمث،مكاحلانعيقارعلاظفاحلااضيأاهلقنةلعلاهذهو

مدـعنـظلاىلعبلاغلاو،ةياكحلاهذهثيدحلااذههمولعيفمكاحلالعأ

هيفملكتدقف،ملسمنعاهيوار،راصقلانودمحنبدمحأاهمقأانأو،اهتحص

يراخبلانأدعبيو،مكاحلاونابحنباويذمرتلاهححصدقثيدحلااذهو،

نمدرودقهنأعم،ثيدحلااذهريغبابلااذهيفايندلايفملعيالهنإلوقي

نبعفارويملسألاةزربوبأ:مهو،ةريرهيبأريغ،ةباحصلانمةعامجثيدح

ورمعنبهللادبعودوعسمنبهللادبعوماوعلانبريبزلاومعطمنبريبجوجيدخ

تنيبدقو،اعيمجمهنعهللايضرةشئاعوديزينببئاسلاوكلامنبسنأو

.يلازغللءايحإلاثيداحأجيرختيفاهلكقرطلاهذه((هللاهمحريقارعللمالكلاو)

ءاذحلادلاخنعنايفسنعةبقعنبةصيبقثيدحك،لسرملالصوبلالعإلا*

،رمعهللانيديفمهدشأو،ركبوبأيتمأمحرأ:اعوفرمسنأنعمصاعو

ذاعممارحلاولالحلابمهملعأو،بعكنبيبأمهؤرقأو،نامثعاءايحمهقدصأو

ولف:مكاحلالاق،ةديبعوبأةمألاهذهنيمأنإو،انيمأةمألكلنإو،لبجنب

،السرمةبالقيأنعءاذحلادلاخىورامنإ،نيحيحصلايفجرخألهدانسإحص

هاوراذكه،ةمألاهذهنيمأةديبعوبأوانيمأةمألكلنإ:لصوودنسأو



امثيدحلانملسرملاطقسأو،اعيمجمصاعوءاذحلادلاخنعظافحلانويرصبلا

هيبأنعيبأانثدحدمحمنبديزيةورفيبأثيدحك،فوقوملاعفربلالعإلا*

ةالصلاديعيهتالصيفكحضنم:اعوفرمرباجنعنايفسيبأنعشمعألانع

نـععيكونعهدانسإبىوراميهو،هتلعمكاحلاركذمث،ءوضولاديعيالو

هللايضررباجىلعهفقوأف،هركذف،رباجلئس:لاقنايفسيبأنعشمعألا

.هنع

نعنييندملاةياورك،نيرخآدلبلهأنعدلبلهأةياورفعضبلالعإلا*

هيبأنعةدربيبأنعقاحسإيبأنعةبقعنبىسومثيدحك،نييفوكلا

هيفرظنيالدانسإاذهف،ةرمةئاممويلايفهيلإبوتأوهللارفغتسألينإ:اعوفرم

،اوقلزنييفوكلانعاووراذإنويندملاو،حيحصلاطرشنمهنأنظالإيثيدح

ةدرابابأتعمس:لاقينانبلاتباثنعديزنبدامحىلإهدانسإبمكاحلاهاورمث

هللالوسرلاق:لاق،ةبحصهلتناكو،هنعهللايضرينزملارغألانعثدحي

مث،ةرمةئاممويلايفهللارفغتسأف،يبلقىلعناغيلهنإ:ملسوهيلعهللاىلص

.ظوفحملاحيحصلاوهو:لاقو،اذكههحيحصيفملسمهاورهنأمكاحلاركذ

امبحيرصتلابمهولاعقييعباتنعىوريو،يباحصنعاظوفحمنوكينأ*

نعدمحمنبريهزثيدحك،هتهجنمافورعمنوكياللب،هتبحصيضتقي

يفأرقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعمسهنأ:هيبأنعناميلسنبنامثع

يفثيدحلااذهخياشملانمهريغويركسعلاجرخ:مكاحلالاق،روطلاببرغملا

،ناميلسيبأنباوهنامثعنأ:اهدحأ،هجوأةثالثنملولعموهو،نادحولا

هلوق:ثلاثلاو،هيبأنعمعطمنبريبجنبعفاننعهاورامنإنامثعنأ:رخآلاو



هيلعهللاىلصيبنلانمعمسيملناميلسوبأو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاعمس

.هآرالوملسو

ىرخأقيرطهيلعلد،لجرهنمطقسوةنعنعلابيوردقثيدحلانوكينأ*

نملاجرنعنيسحلانبيلعنعباهشنبانعسنويثيدحك،ةظوفحم

مجنبيمرف،ةليلتاذملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعماوناكمهأ:راصنألا

هظفحىلعسنوينأثيدحلااذهةلع:مكاحلالاق،ثيدحلا...رانتساف

ينثدح:لاق،امهنعهللايضرسابعنبانعوهامنإو،هبرصقهلحمةلالجو

مهريغويعازوألاوخاصوبيعشوةنييعنباهاوراذكهو،راصنألانملاجر

.يرهزلانع

طانحلاباهشيبأثيدحك،هليهجتوأهخيشةيمستيفلجرىلعفالتخإلا*

ةملسيبأنعريثكيبأنبىيحينعةصفارفنبجاجحنعيروثلانايفسنع

ركذو،ميئلبخرجافلاوميركرغنمؤملا:اعوفرمهنعهللايضرةريرهيبأنع

نعيروثلانايفسانثدح:ريثكنبدمحمنعدنسأاميهو،هتلعمكاحلا

ىلعركاشدمحأخيشلاضرتعادقو،هركذف،ةملسيبأنعلجرنعجاجح

يروثلانعدرفنيملطانحلاباهشابأنأل،ةحيحصريغاهنأبهلوقبةلعلاهذه

،سيراضلانبىيحيوسنوينبىسيعهيلعهعباتدقف،ريثكيبأنبىيحيةيمستب

هللايضرةريرهيبأنعةملسيبأنعىجينعجاجحنعيروثلانعهايورف

ىيحينععفارنبرشبنعقازرلادبعهاورثيح،دهاشاضيأهلو،اعوفرمهنع

.طانحلاباهشيأطلغبثيدحلاليلعتضقتناف،هدانسإبريثكيبأنب

اهاوراذإف،هنمعمسوهكردأيذلاهخيشنمةنيعمثيداحأليوارلاعامسمدع*

سانأنعريثكيبأنبىيحيثيدحك،هنماهعمسيملهنأاهتلعف،ةطساوالبهنع

:لاقتيبلهأدنعرطفأاذإناكملسوهيلعهللاىلصيبنلانأ:هنعهللايضر



هجوريغنماندنعتبثدق:مكاحلالاق،ثيدحلا...نومئاصلامكدنعرطفأ

اذههنمعمسيملهنأالإهنعهللايضركلامنبسنأنعريثكيبأنبىيحيةياور

مالكىلعدريدقو،هركذف،سنأنعتثدح:لاقىيحينعدنسأمث،ثيدحلا

يعباتفاريثكيبأنبىيحيامأو:ملسمحيحصلهحرشيفيوونلالوق،مكاحلا

ديزينببئاسلاعمسو،هنعهللايضركلامنبسنأىأر،رصنوبأهتينكريغص

الوةيؤرلاتبثتدقف،عامسلاركذيملو،ةيؤرلاركذيوونلاف،هنعهللايضر

رمعنبانمءاطععامسةلأسميف،ينالعلاظفاحلالاقامك،عامسلاتبثي

كلذىلعةلثمألانمو،عامسلاىفنو،ةيؤرلاتبثأثيح،امهنعهللايضر

يفظفاحلالاقثيح،هنعهللايضريلعنميرصبلانسحلاعامسةلأسماضيأ

.هنمهعامستبثيملوايلعىأر:نيسلدملاتاقبط

:نيمسقىلإةلعلاهللاهظفحدعسلاخيشلامسقدقو

:نتملاةلع

اذإوأ،ميلسلالقعلاوأ،ةحيحصلاةنسلانماصنوأ،اينآرقاصنفلاخينأبكلذو

دبالف،نتملايفةدايزتدجواذإامأو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلامالكهبشيالناك

:نتملاةلعلهللاهظفحخيشلااهركذيتلاةلثمألازربأنمو،اهلوبقلطورشنم

ىلإهللاهظفحخيشلالامدقف،(ةنجلالهأمدخنيكرشملالافطأ):ثيدح.1

يضربدنجنبةرمسثيدحوهو،احيحصاصنفلاخهنألنتملااذهلالعإ

يفو،ملسوهيلعهللاىلصاهآريتلاايؤرلايفيراخبلاهاوريذلاهنعهللا

ملسوهيلعهللاىلصميهاربإهنإفةضورلايفيذلاليوطلالجرلاامأو:هرخآ

ضعبلاقف:لاق،ةرطفلاىلعتامدولوملكفهلوحنيذلانادلولاامأو،

:ملسوهيلعهللاىلصلاقف؟نيكرشملادالوأو،هللالوسراي:نيملسملا

مداخنيكرشملالافطأ):ثيدحيفةيميتنبالاقدقو،(نيكرشملادالوأو)

اماهنموىرخألاصوصنللفلاخموهو(لصألوقلااذهلسيل):(ةنجلالهأ

هناحبسلقيملونودلخمنادلومهأوةنجلالهأمدخنعلجوزعهللاهركذ

ثيدح،هنعهللايضرةرمسثيدحىلعدريدقونيكرشملالافطأمهأبىلاعتو
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ةلعاضبأهدنسيفو،هلهأىلعربصلابلجرلارمأتيتلاصوصنلانمريثكل

كلذركذامكهفقوىلعةاورلارثكأويبعشلاىلعهيففلتخادقهنأيهو

.دانسإلاونتملاةلعهيفعمتجاف،ريثكنباومكاحلا

دقف،(ثيدحلا...ضيحملاتغلباذإةأرملانإ):اهنعهللايضرءامسأثيدح.

ةرمآلاةيعرشلاصوصنللفلاخمهنألهنالطبىلعهللاهظفحدعسلاخيشلادكأ

ىلصهللالوسرىلعتلخداهنعهللايضرءامسأنأهنتميفو،هجولاةيطغتب

هظفحخيشلالاقامك،روصتيالاذهو،قاقربايثاهيلعوملسوهيلعهللا

نبدلاخنعةداتقنعريشبنبديعس:قيرطنمثيدحلااذهءاجدقو،هللا

هبسأبالهرهاظدانسإلااذهنأهللاهظفحخيشلالوقيف،ةشئاعنعكيرد

اذهنكلواهنعهللايضرسيمعتنبءامسأثيدحنميقهيبلادنعدهاشهلو

:اهنموهتحصبمكحلاعنمتةلعنمرثكأهبثيدحلا

.سلدموهوثيدحتلابحرصيململسمنبديلولانأ

.ةداتقنعركنمهثيدحريشبنبديعس

.ديعسهلصووهولسرأفريشبنبديعساوفلاختاقثلاةداتقباحصأنأ

.سلدمةداتقوكيردنبدلاخنعةداتقةنعنع

الو(هلقثونمكانهناكنإوروهشملابسيلوهو)يماشكيردنبدلاخنأ
:
عباتيملواهنعثيدحلااذهدرفتدقواهنعهللايضرةشئاعنمعامسهلفرعي

يبأنبدمحمنبمساقلاوةورعكتابثألااهنعهللايضرةشئاعباحصأنمهيلع

،"اهنعىلوألاةقبطلالاجرمهو"ديزينبدوسألاونمحرلادبعتنبةرمعوركب

.هنتميفةلعلانمقبسامىلإةفاضإلاب،هدانسايفللعهذهلكو

ظافلبرخآدنسبدريمثحيحصظفلبةحيحصديناسأبثيدحلاىوريدقو.4

ةشئاعنعدوسألانعقاحسإيبأثيدح،كلذىلعةلثمألانمو،فلاخم

لامدقف،اءامسميالوابنجمانيناكملسوهيلعهللاىلصهنأاهنعهللايضر

،هدناسةحصمغرثيدحلااذهنالطببلئاقلايأرلاىلإهللاهظفحخيشلا



نمحرلادبعويعخنلاميهاربإةياوريهةحيحصلاةياورلانأبهللاهظفحلاقو

ملسوهيلعهللاىلصهنأاهنعهللايضرةشئاعنعدوسألانعدوسألانب

يبأميهوتبهللاهظفحمكحو،أضوتبنجوهومانيوألكأينأدارأاذإناك

ثيدحلانأبلاقينأب،نيصنلانيبعمجلاةيناكمإكلذىلعدريو،قاحسإ

،لاكشإلالوزيكلذبو،بابحتسإلاىلعيناثلاثيدحلاوزاوجلاىلعلوألا

هقفيفةنملامامتيفهللاهظفحيزازعلافسوينبلداعخيشلاهيلإلاماماذهو

.ةبطرقةسسؤمةعبط،١٢٤صةراهطلاباتك،ةنسلاحيحصوباتكلا

يفةحيحصديناسأبةحيحصثيداحأملسوهيلعهللاىلصيبنلانعىوريدقو.٥

يفىرخألاثيداحألايفءاجامفلاخيهنتمرخآدانسإيتأيمث،ةنيعمةعقاو

يتلاثيداحألابكلذلالاثمهللاهظفحدعسلاخيشلابرضدقو،ةعقاولاهذه

نباويلعونامثعثيداحأاهنموملسوهيلعهللاىلصهءوضويفتءاج

ةلمسبلااهنمثيدحيأيفركذيملومهنعهللايضرديزنبهللادبعوسابع

لـكولخيالقرطةدعنمءوضولاةيادبيفةلمسبلاتءاجدقوءوضولالبق

هللايضريردخلاديعسيبأوديزنبديعسوةريرهيبأنعفعضنماهنم

هيلإلاماماذهواهعومجمبىوقتتقرطلاهذهنألاقينأنكميانهف،مهنع

لداتةوقاهنمثدحيثيداحألاعومجمنأرهاظلاو:لاقثيحهمحرظفاحلا

،هلءوضوالنملةالصال):ةريرهيبأثيدحىوردقو.الصأهلنأىلع

،(٣٩٩)ةجامنباو(١١٠)دوادوبأ(هيلعهللامساركذيالنملءوضوالو

حلاصتالفعضلاةديدشقرطلاهذهلكنأىريهللاهظفحخيشلانكلو

هانتمةفلاخمبالولعمثيدحلانوكياذهىلعو،دمحأاهفعضدقوةعباتملل

نتملايفةلع)اهعومجمبىوقتتاليتلاهقرطفعضةدشبو،ةتباثىرخأنوتمل

.(دنسلاو

مالسلاوةالصلاهيلعهنأتبثهنألءاعدلانمءاهتنإلادعبهجولاحسمثيدح.6



غلبتيهف،اقيرطنيثالثىلإلصتةددعتمنطاوميفءاعدلادنعهيديعفردق

باحصأدنعءاجاماهنموهجولاحسماهيفركذيملو،يونعملارتاوتلادح

نعيدهنلانامثعيبأقيرطنمءاعدلاباتكيفيناربطلادنعوننسلا

e e e e e e هيديعفراذإهدابعنميحتسيلهللانإ):هنعهللايضرناملس

ثيداحأفعضديزيامموفقولاحجارلاوافوقومواعوفرمءاجدقو،(ثيدحلا

دقو.عفرلااهيفدرويتلاثيداحألايفعفرلابانورقمدريملحسملانأحسملا

دنعهنعهللايضرباطخلانبرمعثيدحنيميثعنبدمحمخيشلاركذ

ىتحامهدريملءاعدلايفهيديدماذإملسوهيلعهللاىلصيبنلاناك:يذمرتلا

لوقلقنوهريغلنسحلاثيدحللهليثمتضرعميفكلذو،ههجوامهحسمي

هنأبيضقيامهعومجموهريغودواديبأدنعدهاوشهلو:مارملاغولببحاص

مالسإلاخيشدردقو،(ملعلاةبتكم٧صثيدحلاحلطصم).نسحثيدح

ثيداحألاهذهظفاحلاححصامنيباهقرطددعتمغرهجولاحسمثيداحأ

.اهقرطعومجمب

،ءوضولايفهتيحلللخيالناكملسوهيلعهللاىلصهنأةحيحصديناسأبءاج.

ديناسأاهنأباهديناسأنعهللاهظفحدعسلاخيشلالوقيثيداحأباذهضروعو

مدعحجارلافهيلعو،هتيحلللخيناكملسوهيلعهللاىلصهنأاهيفو،ةفيعض

هللاىلصيبنلانأ،هنعهللايضرسنأثيدحكلذىلعدريو،ةيحللاليلحت

هابلالخف،هكنحتحتهلخدأفءامنمافكذخأًاضوتاذإناكملسوهيلع

دواديبأدنعثيدحلااذهءاجدقف،لجوزعيبرينرمأاذكه:لاقو،هتيحل

هللاهظفحيزازعلافسوينبلداعخيشلاهنعلاقو(١٤٥)حيحصدانسإب

ثيداحو،هدهاوشبنسحهنأبةنسلاحيحصوباتكلاهقفيفةنملامامتيف

،هتيحلللخيناكملسوهيلعهللاىلصيبنلانأهنعهللايضرنافعنبنامثع

(٤٣٠)ةجامنباهاور،هدهاوشبناسحهنأبلداعخيشلالاقدقف

ةيحللاليلختبوجوىلإءاملعلاضعببهذولب،هححصو(٣١)يذمرتلاو



طايتحإلا:كلذىلعاقلعمناكوشلالاقو،ةنساهنأىلعنورثكألاوام

يفةنملامامتاماهليلحتيفنواهتلامدعينعي،هتيولوأيفكشالقثوألابذخألاو

.ةبطرقةسسؤمةعبط،٧٤صةراهطلاباتك،ةنسلاحيحصوباتكلاهقف

:دانسإلايفةلعلا

:نيمسقىلإمسقنتيهو

:درفتلاعم

،ةكولسمةفورعمديناسأوأقرطاهلثيداحألانأىلعهللاهظفحخيشلاهبنيانهو

زربأنمو،ثيدحلاىلإلصوتيتلاقرطلاةفرعمةيمهأىلعحوضوبلديامماذهو

:كلذىلعةلثمألا

نعةبقعنبىسومقيرطنمسلجملاةرافكثيدحىلعمالكلانمقبسام*

ال:ملسملاقثيح،هنعهللايضرةريرهيبأنعهيبأنعحلاصيبأنبليهس

هلفرعتالةبقعنبىسومنأل،ثيدحلااذهالإدانسإلااذهءاجاثيدحفرعأ

وهثيدحلااذهلحيحصلاقيرطلانأبيراخبلاحرصدقو،ليهسنعةياور

دبعنبنوعنعخاصيبأنبليهسنعبيهونعليعامسإنبىسومقيرط

امةبقعنبىسومفالخليهسنعةياورلابفورعمبيهونأثيح،هللا

امنيب،هيبأنعليهسنعىورف،ةياورلايفةداجلاكلسىسومنأىلإةفاضإلاب

.ىسومهظفحيملامظفحدقهنأىلعليلداذهو،ةداجلابيهوفلاخ

،تاركنموليطابأاهأبدوادوبأاهنعلاق،كلامنعملسمنبديلولادارفأ«و

.درفتلااذهربجتيتلاةمزالملاكلاممزاليملديلولانأل

ةرمالإيرهزلانمعمسيملميشهنأل،يرهزلانعريشبنبميشهدرفت*

يذلا:ءاملعلاضعبلاقو،ةرملاهذهيفيرهزلانعهذخأامنقتيملو،ةدحاو

نبانمعمسيملمامهنألدوادوبأهركنأدقف،جيرجنبانعمامهدرفت«و

ىلع،هذخأامنقتيلعامسلااذهرركيملو،ةرصبلايفةدحاوةرمالإجيرج



امةلحرلاهذهيفهعمنكتملجيرجنبابتكنأىلإةفاضإلابامةاورلاةداع

.مهولاضعبهلثدحف

ىلععالطإلاةرثكبةطبترمةروهشملاديناسألاةفرعمنأىلإهللاهظفحخيشلاهبندقو

.ليدعتلاوحرجلابتكوحاحصلابتك

:ةفلاخملاعم

نمو،رثكألاوقثوأللمكحلانوكيف،ضعبلاهلسريوثيدحلاضعبلالصينأك

:كلذىلعةلثمألا

داوريبأنبزيزعلادبعنعينامركلاميهاربإنبناسحثيدحنم،هركذقبسام

ىحينبدالخوعيكوةياورنمهضراعامو،امهنعهللايضررمعنبانععفاننع

لوقيانهف،ةلضعمةياوريهو،عساونبدمحمنعداوريبأنبزيزعلادبعنع

ةلولعمهتياورفهيلعو،(دالخوعيكو)رثكألاوقثوألافلاخناسحنأبنومدقتملا

اذهوثيدحاذهنأبنولوقي،نورخأتملاامنيب،ثيدحلادنسيفهتدايزلبقتالو

نأكشالو،ةحصلابهيلعمكحلاو،دنسملابلضعملاةيوقتنمعنامالفهيلعوثيدح

ىرخألابامهادحإىوقتتالف،دحاونيتياورلاجرخمنأل،حيحصلاوهنيمدقتملاجهنم

:برطضملاثيدحلا

اذهو،حيجرتلاوكلذيفعمجلارذعتوهنتموأهدنسيفةاورلافلتخاام:هفيرعت

نمةوقلايفةيواستميهو،ادبأاهنيبقيفوتلانكميالثيدحلااذهتاياورنأينعي

.ادبأاهنيبحيجرتلانكميالثيحب،هوجولاعيمج

:كلذلاثمو،بارطضإلاىفتناوبجاوعمجلانكمأنإف*

اهضعبيففعادولاةجحيفملسوهيلعهللاىلصيبنلاهبمرحأاميفتاياورلافالتخا

لاق،جحلاونيبةرمعلانيبنرقهنأاهضعبيفوعتمتهنأاهضعبيفوجحلابمرحأهنأ

نيبنرقوجحلالامعأدرفأونارقعتمتعتمتهنإفكلذنيبضقانتالو:مالسإلاخيش



ىلعهراصتقارابتعابادرفمونيكسنلاهعمجرابتعابانراقناكفجحلاوةرمعلانيكسنلا

خيشلاناكنإو،نيرفسلادحأكرتبههفرترابتعاباعتمتمونييعسلاونيفاوطلادحأ

،هنعهللايضرسنأةياورعنقتسملادازلهحرشيفحجردقهللاهظفحيطيقنشلادمحم

،ايباحص٢٥نعاذهتبثدقو،اءادتباانراقناكملسوهيلعهللاىلصهنأاهيفو

.حيجرتلاىلإهللاهظفحأجلف

:كلذلاثمو،اضيأبارطضإلاىفتناوحجارلابلمعحيجرتلانكمأنإو*

اضيأكلذىلعةلثمألانمو،قباسلالاثملايف،يطيقنشلاخيشلاحيجرتنممدقتام

هللاىلصيبنلااهريخفتقتعنيحاهنعهللايضرةريربثيدحيفتاياورلافالتخا

ىورف؟ادبعوأارحاهجوزناكله،هقرافتوأاهجوزعمىقبتنأنيبملسوهيلع

نبمساقلاوريبزلانبةورعىورو،ارحناكهنأاهنعهللايضرةشئاعنعدوسألا

اهنمامهرقلدوسألاةياورىلعامهتياورتحجرو،ادبعناكهنأركبيبأنبدمحم

،اعاطقناهتياوريفنأعماهنعيبنجأفدوسألاامأو،مساقلاةمعوةورعةلاخاهنأل

هيلعو،هتايورملسانلاظفحأمهيوارلاتيبلآنأ،ةفورعملاةيثيدحلاةدعاقلاو

.ضراعتلاثدحاذإةمدقمهنعمهتياورف

:ادنسبرطضملالاثم

دوهينتبيش:لاق،تبشكارأهللالوسراي:لاقهنأهنعهللايضرركبيبأثيدح

ةعقاولاةروسريسفتيف،ريسفتلاباتكيف،يذمرتلاهاورثيدحلااذهف،اهاوخأو

،بيرغنسح:هنعلاقو،ثيدحلا...تالسارملاوةعقاولاودوهينتبيش:ظفلب،

امأو،يذمرتلاعماجىلعمالكلايفمدقتامك،ثيدحلافعضبهنمراعشإاذهو

فلتخادقو،قاحسإيبأقيرطنمالإوريملهنإف،برطضماذه:لاقفينطقرادلا

،الوصومهاورنممهنمو،السرمداورنممهنمف،هجوأةرشعوحنىلعهيفهيلع

،دعسدنسمنمهلعجنممهنمو،هنعهللايضرركبيبأدنسمنمهلعجنممهنمو

نكميالتاقثهتاورو،كلذريغو،اهنعهللايضرةشئاعدنسمنمهلعجنممهنمو

.رذعتمعمجلاو،ضعبىلعمهضعبحيجرت



:انتمبرطضملالاثم

ةمطافنعيبعشلانعةزمحيبأنعهللادبعنبكيرشنعيذمرتلاهاورام:هلاثمو

ةاكزلانعملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلئس:تلاقاهنعهللايضرسيقتنب

سيل:ظفلبهجولااذهنمةجامنباهاورو،ةاكزلاىوساقحللاملايفنإ:لاقف

.ليوأتلالمتحيالبارطضااذهف:يقارعلاظفاحلالاق،ةاكزلاىوسقحلاملايف

:رخآهجونمنيمسقىلإبارطضإلاهللاهظفحدعسلاخيشلامسقدقو

.انتمبرطضملاوادنسبرطضملاةلثمأنممدقتامهلاثمو:رثؤمبارطضا.1

هنعلقنامكهرصتخميفيشكرزلاكلذىلعهبننممو:رثؤمريغبارطضاام

بارطضإلاوذوذشلاوبلقلالخديدقو:لاقثيح،بيردتلايفيطويسلا

نمعنميملاذهنأالإ،بارطضإلادوجومغرف،نسحلاوحيحصلامسقيف

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،ثيدحلاةحصبمكحلا

ىرتشاهنأهنعهللايضرديبعنبةلاضفثيدحيفتاياورلافالتخاو

اهتلاصففلاق،زرخوبهذاهيفارانيدرشعينثابربيخمويةدالق

هللاىلصيبنللكلذتركذفارانيدرشعينثانمرثكأاهيفتدجوف

ةلاضفنأ:تاياورلاضعبيفف،لصفتىتحعابتال:لاقفملسوهيلع

يفو،اهئارشنعهلأسهريغنأ:اهضعبيفو،اهارتشاهنعهللايضر

يفو،رهوجوبهذ:اهضعبيفو،زرخوبهذهنأ:تاياورلاضعب

يفو،ارانيدرشعينثاب:اهضعبيفو،بهذبةقلعمزرخ:اهضعب

ىلعاقلعمظفاحلالاق،ةعبسب:اهضعبيفو،ريناندةعستب:اهضعب

نمدوصقملالب(ثيدحلايفينعي)افعضبجويالاذهو:ثيدحلااذه

امأولصفيملامعيبنعيهنلاوهوهيففالتخاالظوفحملالدتسإلا

بارطضإلابجوياملاحلاهذهيفهبقلعتيالفاهنمترادقموأاهسنج

.١٣صثيدحلاحلطصمةركذم.



Cهتينكوأيوارلامسإيففالتخإلانمعقياممبارطضإلابجويالام

ثيداحألايفاريثكدجويامك،هنيعىلعقافتإلاعمكلذوحنوأ

.ةحيحصلا

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،راضلاريغلامهإلامسقلااذهتحتلخديدقو

نع–بوسنمريغ–"دمحأ"نعهتياورنميراخبللعقوام-

يورينمنيعةفرعممدعلحضاوبارطضاانهف،بهونبا

نأانملعاماذإلوزيبارطضإلااذهنكلو،يراخبلاهنع

طقفنيدمحأقيرطنمالإدمحأهمسإنمعيورياليراخبلا

الافهيلعو،ةقثامهالكو(حلاصنبدمحأوىسيعنبدمحأ)

يراخبلاخيشامهيأةفرعممدعيفلاكشإ

كانهف،دمحمنبيلعنعهتياورنمةجامنبإلعقوامو-

دمحمنبيلع:امهدحأ،مسإلااذهةجامنبإلناخيش

دمحمنبيلعكانهو،هنعةجامنبارثكأدقو،يسفانطلا

ةفرعممدعرضيالف،قودصرخآلاو،ةقثامهدحأو،رخآ

.لاحلكىلعلوبقمهثيدحنأل،ةلاحلاهذهيفخيشلانيع

ةفرعمبالإلوزيال،رثؤمبارطضااذهف،افيعضرخآلاوةقثامهدحأناكنإامأو،

فيعضلاناكنإو،هثدحانلبق،ةقثلاناكنإف،يوارلاهنعيورييذلاخيشلانيع

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،هثيدحانددر

فيعضوهفيماميلاناكنإو،ةقثوهفينالوخلاناكنإفنادوادنبناميلس.1

ثيلو،طلتخمميلسيبأنبثيل،ميلسيبأنبثيلو،دعسنبثيل:ناثيللا-

.مامإدعسنبا

نسحييثيللاديزنبةماسأ،ملسأنبديزنبةماسأو،يثيللاديزنبةماسأ-

.فيعضملسأنبديزنبةماسأو،هثيدحضعبلا



:جردملاثيدحلا

.هنمتسيلةدايزهيفتناكاموه

:هماسقأ

:نتملاجردم

فهلكجاردإلالعجركاشدمحأخيشلاكءاملعلاضعبنإلب،رهشألاعونلاوهو

:ماسقأ٣ىلإمسقنينتملاجردمو،ةقيقحنتملا

:ثيدحلالوأيفجردملا

نعدايزنبدمحمنعةبعشنعةبابشونطقيبأةياورنمبيطخلاهاورامهلاثمو

،ءوضولااوغبسأ:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقهنعهللايضرةريرهيبأ

هللايضرةريرهيبألوقنمجردم،ءوضولااوغبسأ:هلوقف،رانلانمباقعأللليو

نعدايزنبدمحمنعةبعشنعسايإنبمدآنعيراخبلاةياوريفنيبامك،هنع

ملسوهيلعهللاىلصمساقلاابأنإف،ءوضولااوغبسأ:لاقهنعهللايضرةريرهيبأ

هلامهتياوريفةبابشونطقوبأمهو:بيطخلالاق،رانلانمباقعأللليو:لاق

.مدآةياوركهنعريفغلامجلاهاوردقو،هانقسامىلعةبعشنع

:ثيدحلاطسويفجردملا

:اهزربأنمبابسأةدعهلو

:ثيدحلانميهقفمكحلايوارلاطابنتسا

نبماشهنعرفعجنبديمحلادبعقيرطنمننسلايفينطقرادلاهاورامهلاثمو

ىلصهللالوسرتعمس:تلاق،اهنعهللايضرناوفصتنبةرسبنعهيبأنعةورع

:ينطقرادلالاق،أضوتيلفهيغفروأهييثنأوأهركذسمنم:لوقيملسوهيلعهللا

كلذكهجردأو،نيغفرلاونييثنألاركذيفمهوو،ماشهنعديمحلادبعهاوراذك

،ماشهنعتاقثلاهاوراذكو،ةورعلوقكلذنأظوفحملاو،ةرسبثيدحيف

هركذسمنم:ظفلببويأقيرطنمهاورمث،امهريغوديزنبدامحوبويأ،مهنم

،ًاـضوتيلفهركذوأهييثنأوأهيغفرسماذإ:لوقيةورعناكو:لاق،أضوتيلف

ةوهشلاةنظمءوضولاضقنببسنأربخلاظفلنممهفاملةورعف،بيطخلالاقاذكو



.اولصفف،لاحلاةقيقحنورخآلامهفو،هيفاجردمهلقنف،ربخلا

:هلاثمو

يبنلاناك:هريغويراخبلادنعيحولاءدبيفاهنعهللايضرةشئاعثيدح-

ددعلاتاوذيلايللا–دبعتلاوهو–ءارحراغيفثنحتيملسوهيلعهللاىلص

.ثيدحلا...

ميعزلاو–ميعزانأ:يئاسنلادنعاعوفرمهنعهللايضرةلاضفثيدح-

.ةنجلاضبريفتيببهللاليبسيفدهاجوملسأويبنمآنملليمحلا

:ثيدحلارخآيفجردملا

:كلذىلعةلثمألانمو

نبمساقلانعرحلانبنسحلانعةيواعمنبريهزقيرطنمدوادوبأهاورام*

:هرخآيفو،دهشتلاثيدح:هنعهللايضردوعسمنبانعةمقلعنعةرميخم

،ماقفموقتنأتئشنإ،كتالصتيضقدقف،اذهتيضقوأ،اذهتلقاذإ

يهو،عوفرملاثيدحلابريهزاهلصوةلمجلاهذهف،دعقافدعقتنأتئشنإو

يقهيبلاومكاحلاهيلعصنامك،هنعهللايضردوعسمنبامالكنمةجردم

ليلدلانمو،ةجردماهنأىلعظافحلاقافتاةصالخلايفيوونلالقنو،بيطخلاو

نبنسحلانعثيدحلااوورامهريغونالجعنباويفعجلاانيسحنأاهجاردإىلع

نبانعهريغوأةمقلعنعدهشتلاىورنملككلذكو،اهركذنودبرحلا

–نابوثنبتباثنبنمحرلادبعوراوسنبةبابشنأو،هنعهللايضردوعسم

اهالصفو،ةلمجلاهذههيفايورو،رحلانبنسحلانعثيدحلاايورـناتقثامهو

عمنايبلاوليصفتلااذهف،هنعهللايضردوعسمنبامالكنماهنأانيبو،هنم

مهواريهزنأو،ةجردماهنأناديؤي،عوفرملانماهفذحىلعةاورلارئاسقافتا

هتياوريف



رانلالخدائيشهللابكرشيتامنم:اعوفرمهنعهللايضردوعسمنباثيدح*

ىلصيبنلالاق:هنعهللايضردوعسمنبانعىرخأةياوريفنإف،ثيدحلا،

.ىرخأانأتلقوةملكملسوهيلعهللا

يسفنيذلاو،نارجأكولمملادبعلل:اعوفرمهنعهللايضرةريرهيبأثيدح*

هيفنيبتيامماذهف،كولممانأوتومأنأتببحأليمأربوجحلاوداهجلاالولهديب

هنعهللايضرةريرهيبألوقنمجردم،خا،هديبيسفنيذلاو،هلوقنأةهادب

هنألو،ريغصوهوتتامهمأنأل،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاهلوقينأةلاحتسإل

ةالصلاهيلع،قلخلالضفأوهو،قرلاىنمتينأملسوهيلعهللاىلصهنمعنتمي

.مالسلاو

:دانسإلاجردم

:ماسقأةثالثىلإمسقنيو

عمجيف،رخآوارهنعهيوريفةفلتخمديناسأبثيدحلاعمسيوارلانوكينأ:لوألا

:هلاثمو،فالخلانيبينأريغنم،دحاودانسإىلعلكلا

بدحألالصاونعيروثلانعيدهمنباقيرطنميذمرتلاهاورام-

دوعسمنبانعليبحرشنبورمعنعلئاويانعشمعالا(و)روصنمو

نإف،ثيدحلا،؟مظعأبنذلايأهللالوسراي،تلق:لاق،هنعهللايضر

الـصاونإف،شمعألاوروصنمةياورىلعةجردم–هذه–لصاوةياور

،هيفركذيال،ةرشابمهنعهللايضردوعسمنبانعلئاويبأنعهيوري

ىيحيهاوردقو،لصاونعهريغوةبعشهاوراذكهو،ليبحرشنبورمع

.يراخبلااهجرخأهتياورو،الصفمنيدانسإلابيروثلانعناطقلا

نمحرلادبعيبأنعقاحسإيبأنعليئارسإنعرمعنبنامثعهاورام-

جرخ:لاقهنعهللايضردوعسمنبهللادبعنعمالحانبهللادبعويملسلا

ىلعةأرمااذإفاهنعهللايضرةدوستيبنمملسوهيلعهللاىلصهللالوسر



:""

.

:

.

.

:

:

:

…:

.

.

:

:



دبعنبكيرشنعدهازلاىسومنبتباثنعيحلطلاليعامسإنعةجامنباثيدح

نسحليللابهتالصترثكنم):اعوفرمرباجنعنايفسيبأنعشمعألانعهللا

.(راهنلابههجو

:جاردإلافرعيفيك

مدقتامك،ثيدحلاقرطعمجبلطتياذهو،ىرخأةياوريفالصفنمهدوروب*

نعيرهزلاثيدح،اضيأكلذىلعةلثمألانمو،ةبابشونطقيبأثيدحيف

امل،مامإلافلخةءارقلايفهنعهللايضرةريرهيبأنعيثيللاةميكأنبةرامع

نمىهتنانأدعبهباحصأللاقف،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلعةءارقلاتلقث

نعسانلاىهتناف)،هفلخةءارقلانعمهاهو،ينعزانمكضعبلعل:هتالص

ةجردم،ةلمجلاهذهف،(هيفرهجاميفملسوهيلعهللاىلصلوسرلاعمةءارقلا

ةاورلاضعبنيبثيح،ثيدحلاقرطعمجيكلذفرعدقو،يرهزلامالكنم

.هنعهللايضرةريرهيبأمالكنمسيلو،يرهزلامالكنماذهنأ

.هنعهللايضردوعسمنباثيدحيفامك،يوارلانمكلذىلعصنلاب*

صانثيح،ةيواعمنبريهزثيدحيفامك،دقانمامإنمكلذىلعصنلاب*

.بيطخلاويقهيبلاومكاحلاهيفجاردإلاىلع

،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانمارداصمالكلاكلذنوكينأليحتسينأ*

جاحلاوداهجلاالولهديبيسفنيذلاو):هنعهللايضرةريرهيبأثيدحيفامك

ىلصهمالكنماذهنوكينأليحتسيف،(كولممانأوتومأنأتببحأليمأربو

هيلعهللاىلصهمأنألو،اكولممالوسرهللاثعبينأنكميالهنأل،ملسوهيلعهللا

.ريغصوهوتتامملسو

:جاردإلامكح

:يلاتلاوحنلاىلعجاردإلامكحيفلوقلاركاشدمحأخيشلالصفدقو



هيفاذهو،يرهزللاريثكعقيامك،ثيدحلاىنعمنمءيشريسفتلجاردإلا*

.هنايبىلعيوارلاصنينأىلوألاو،حماستلاضعب

نإالإ،ءيطخملاىلعجرحالف،دمعريغنمأطخيوارلانمعقوامامأو*

.هناقتإوهطبضيفاحرجنوكيف،هؤطخرثك

،هعاونأفالتخاىلع،هلكمارحهنإف،دمعنعيوارلانمناكامامأو*

،سيلدتلاوسيبلتلانمنمضتيامل،مهريغولوصألاوهقفلاوثيدحلالهأقافتاب

لاقثيح،يناعمسلا،اضيأكلذىلعهبننممو،هلئاقريغىلإلوقلاوزعنمو

وهو،هعضاومنعملكلافرحينممو،ةلادعلاطقاسوهفجاردإلادمعتنم:

.نيباذكلابقحلم

:بولقملاثيدحلا

:هدانسإوأهنتمبلقاموه

:نتملابولقم

:هيلعةلثمألازربأنمو،هظافلأضعبوأنتملالكلبلقلاثدحيدقو

مأنبانذأاذإ:اعوفرمةسينأثيدحنمنابحنباوةميزخنباودمحأهاورام*

نمروهشملاو،اوبرشتالواولكأتالفلالبنذأاذإو،اوبرشاواولكفموتكم

اوبرشاواولكفليلبنذؤيالالبنإ:امهنعهللايضرةشئاعورمعنباثيدح

.موتكممأنبانذؤيىتح

ةقدصبقدصتلجرو:ةمايقلامويهللامهلظينيذلاةعبسلايفملسمهاورام*

امنإو،ةاورلادحأىلعبلقناامماذهف،هلامشقفنتامهنيميملعتالىتح،اهافخأ

.هنيميقفنتامهلامشملعتالىتح:نيحيحصلايفامكوه

مكترمأاذإ:اعوفرمهنعهللايضرةريرهيبأثيدحنميناربطلاهاورام*

يفامفورعملانإف،متعطتساامهوبنتجافءيشنعمكتيهاذإو،هوتئافءيشب

.متعطتساامهنماولعفافهبمكترمأامو،هوبنتجافهنعمكتيهام:نيحيحصلا

:دانسإلابولقم



:روص٣ىلعوهو،هضعبوأدانسإلالكلبلقلاثدحيدقو

دقو،(بعكنبةرم)لدب(ةرمنببعك)لوقينأك:يوارلامسايفلادبإ*

ءامسألانمبولقملايف،بايترإلاعفر:هامساباتكفنصلااذهيفبيطخلافلأ

.باسنألاو

قلطياموهف،ادمعناكنإف،ادمعوأاوهسثدحيدقو:واربوارلادبإ*

لدبيو،نيعاضولاوأءافعضلاضعبيتأيثيح،(ثيدحلاةقرس)،نوثدحملاهيلع

نبملاسنعافورعمثيدحلانوكينأك،هثيدحيفنوثدحملابغريل،هريغبيوارلا

ورمعنبدامحهاورام،كلذىلعةلثمألازربأنمو،عفاننعهلعجيف،هللادبع

هنعهللايضرةريرهيبأنعخاصيبأنعشمعألانع–باذكلا–يبيصنلا

هنإف،ثيدحلا...مالسلابمهؤدبتالفقيرطيفنيكراشملامتيقلاذإ:اعوفرم

يبأنبليهسنعفورعممهامنإو،شمعألانعهلعجف،دامحهبلق،بولقم

ةبعشةياورنمملسمهجرخأاذكه،هنعهللايضرةريرهيبأنعهيبأنعحلاص

،ليهسنعمهلك،يدرورادلازيزعلادبعوديمحلادبعنبريرجويروثلاو

،يوارلاأطخنايبلاثيدحلاقرطعمجةيمهأاهيفزربتيتلانطاوملانمنطاوملااذهو

سانلابغريل،حيحصثيدحعامسيعديامابلاغقراسلانأانهركذلابريدجو

ءاعدإيفبذكامنإو،ثيدحلانمداريإيفبذكيملوهف،مدقتامك،هثيدحيف

.هعاعم"

:اوهسهئودحةلثمأنمو،ادمعوأاوهسثدحيدقو:دنسبدنسلادبإ*

نعيانبلاتباثنعمزاحنبريرجانثدح:لاقعابطلاىسيعنبقاحسإىورام

الفةالصلاتميقأاذإ:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقهنعهللايضرسنأ

ثيدحلانعهتلأسفديزنبدامحتيتأف:ىسيعنبقاحسإلاق،يورتىتحاوموقت

،تاباثسلجميفاعيمجانكامنإ–مزاحنبريرجينعي–رضنلاوبأمهو:لاقف؟

دابعنعريثكيبأنبىيحينعفاوصلاجاجحانثدحف،انعمنامثعيبأنبجاجحو

ةالصلاتميقأاذإ:لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأ،هيبأنعةداتقيبأنبهللا

بلقنادقف،سنأنعتباثانثدحاميفهنأرضنلاوبأنظف،ىورتىتحاوموقتالف



ملسمهاور،ريثكيبأنبىيحيةياورنمفورعمثيدحلاو،ريرجىلعدانسإلا

.ىيحينعفاوصلانامثعيبأنبجاجحقيرطنميئاسنلاو

:ادمعهثودحةلثمأنمو

،ةنسلألاىلعاهراهتشاعمةصقلاهذهو،دادغبيثدحمعم،يراخبلاةصق*

خويشةلاهجلف،ادنسامأف،ادنسوانتمةلولعماهنأحجريهللاهظفحخيشلانأالإ

خياشمضعبينثدح:لاقثيح،ةصقلاهذهمهنعىورنيذلا،يدعنبا

ملهنأالإ،ةاورلاناحتمامهتقيرطنمناكنإو،نيثدحملانألف،انتمامأو،دادغب

.ةصقلاهذهيفركذامك،ألملاىلعةاورلاناحتماوسانلاعمجمهتقيرطنمنكي

سيلامهثيدحىلعلخدأاملنيكدنبلضفلاميعنيبأعمنيعمنبىيحيةصق*

.ىجيعينصلميعنوبأنطفتدقو،هظفحربتخيلهنم

:ثيدحلاءادأ

ءادألاغيصيفىتح،هعمسامكربخلايوارلاءادأبوجوىلعنيميثعنباخيشلاهبني

هخياشناكامبرهنأل،امهنيبقيرفتلامدعىريناكنإو،ينربخأبينثدحلدبيالف

خيشلاظفلعبتا:لاقهنأ،دمحأنعلقندقو،امهنيبقيرفتلاىريهنعيورييذلا

ةلأسملوقلااذهىلععرفتيو،هدعتالوانربخأوتعمسوانثدحوينثدحهلوقيف

ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلعةالصلاةدايزةلأسميهو،ءاملعلااهيففلتخا

يفادوجومنكيملنإ،نيملسملاءاملعىلعمحرتلاوماركلاهبحصىلعيضارتلاو

،هنمخسنييذلالصألاعبتيخسانلانأىلإ–مدقتامك–دمحأبهذف،لصألا

نيحكلذببتاكلاظفلتيلاوحألالكيفو،هبتكيملالإو،هبتككلذهيفناكنإف

،نـكتملاذإطقفاقطنو،ةالصلصألايفتناكاذإ،اطخواقطنيلصيف،ةباتكلا

:هلوقبكلذىلعبيطخلادكأو،ةالصريغنمدمحأطخنمدجواملمحيهيلعو

،اطخالاقطنملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلعيلصيناك،(دمحأيأ)هنأينغلبو

نأل،لصألايفادوجومنكيملنإو،كلذةباتكبابحتساىلإيوونلابهذامنيب

.ةياورلاالءاعدلابابنماذه



:ءادألالوبقطورش

وأطالتخاوأربكلهزييمتبهذنممالوهوتعمالونونجمنملبقيالف:لقعلا*

املوبقيفاوفقوتو،هطالتخادعبطلتخملاهبثدحام،داقنلادرهيلعو،هريغ

ةفرعمبداقنلامامتهارسفياماذهو،هدعبمأهطالتخالبقهبثدحأفرعيمل

مهلوخدوثيداحللمهبلطءدبخيراوتو،ةاورلاطالتخاوةافووداليمخيراوت

.كلذوحنومهخويشءاقللدالبلا

ءادأطرشوهو،هبقثويقهارمنملبقيليقو،ريغصنملبقيالف:غولبلا*

ءاملعلالوبق،كلذىلعةلدألازربأنمو،ريغصلالمحتحصيهيلعو،لمحتال

هللايضرةلثاونبرماعليفطلايبأوسابعنباونسحلاكةباحصلاراغصةياورل

لاقهنأهنعهللايضرعيبرلانبدومحمثيدحنميراخبلادنعءاجدقو،مهنع

سلفنباانأوولدنميهجويفاهجمةجيملسوهيلعهللاىلصيبنلانمتلقع:

نـسلـعجىلعمهحالطصاةحصىلعنوثدحملالدتساثيدحلااذهو،نينس

نأل،رظنحالطصإلااذهيفو،اروضحهنوداموتاونسسمخلوبقملاعامسلا

كلذىلعدكأنممو،هلددحمطباضالف،رخآلصخشنمفلتخيكاردإلا

باطخلامهفنإف،زييمتلارابتعاباوصلاو:الاقثيح،حالصلانباويوونلا

ديأو،الافالإو،اسمخغلبيملنإو،عامسلاحيحصازيممناك،باوجلادرو

ناملةجحالهنأبلاقثيح،ثيثحلاثعابلايفيأرلااذهركاشدمحأخيشلا

،ةركاذلاةوقيفنوفلتخيسانلانأل،هنعهللايضرعيبرلانبدومحمةياوربجتحا

نينسرشعنباوهوهللصحامركذيالهنعهللايضرعيبرلانبدومحمريغلعلو

،عمسوأىأراملكركذيهنأىلعلديالسمخنباوهوةجيهركذنإفاضيأو،

دريوباطخلامهفينأو،هعمسيوهارياميبصلازيمينأباذهيفةربعلانأقحلاو

لئسامللامحلانوراهنبىسومباوجركاشدمحأخيشلادهشتساو،باوجلا

كلذبينعيوهو،رامحلاوةرقبلانيبقرفاذإ:لاقف،ثيدحلايبصلاعمسيىتم

لاقعاذإ:لاقف،كلذنعدمحألئساذكو،ءايشألانيبزييمتلاىلعهتردق



ةنسةرشعسمخهلنوكيىتحهعامسزوجيال:لاقهنألجرنعهلركذف،طبضو

.امهوحنوعيكوونايفسبعنصيفيكف!لوقلاسئب:لاقو،اذهدمحأركنأف،

لاحلمحتولامفالخ،ملسموهولمحتولو،رفاكنملبقيالف:مالسإلا*

يضرنايفسيألمحت،كلذىلعةلدألازربأنمو،همالسإلاحىدأو،هرفك

نبريبجلمحتو،همالسإلاحاهلهؤادأو،هرفكلاحلقرهعمهتصقلهنعهللا

يفرويطلاةروسلملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةءارقثيدحلهنعهللايضرمعطم

.همالسإلاحهلهؤادأو،هرفكلاحبرغملاةالص

.لدعوهولمحتولوقسافنملبقيالف:ةلادعلا*

ىجيكلذيفةقدلاهنعرثأنممو،ساعنةبلغعملبقيالف:عناوملانمةمالسلا*

.هركفقلقيلغاشعملبقيالو،نيعمنب

ضعبسلاجميفنوسعنيوأنومانياوناكمهأةاورلاضعبةمجرتيفركذ:ةلأسم

ضعبعفاديانايحأولمحتلاءوسنمعونكلذءارجنممهللصحدقهنأوءاملعلا

راضحاملبهونبانععفادامنيحيملعملاخيشلالعفامك،يوارلانعءاملعلا

اذهو،هوحنوأةباتكبلغاشتفلبقنماهثيداحأعمسدقناكوةنييعنباسلاجمضعب

طقفسلجملااذهيفهظفحءوسلامومعخيشلاكلذنعهتياورليلعتهنممزليال

ملاذإهخيشنعهلثموارفلاخاذإاحوجرمهلعجىلعاليلدكلذسيلألاؤسلاو

انلنيبتيملاذإهنأب:هلوقبكلذنعينابلألابيجي؟المألبقنمهذخألهانلنيبتي

.ةحوجرمكشالبهتياورفالمألبقنمهذخأله

مأعامسلاةحصيفحدقتيتلالغاوشلانميهلهءاملعلافلتخايتلارومألانمو

نباويبرحلاميهاربإكلذنمعنمف،(ةءارقلاتقوثيدحلاةباتكيأ)خسنلا،ال

:لوقييغبلصلاقاحسإنبدمحأركبوبأناكو،ينييارفسإلاقاحسإوبأويدع

نمىندأةبترمىلعلدتةظفلامنأكشالو،ةءارقلاتقوخسنيناكاذإ،(ترضح)

،ظفاحلانوراهنبىسومخسنلاعمعامسلاةحصبلاقنممو،حيحصلاعامسلا



.يزملاوينطقرادلاوكرابملانباهيلعأرقيوهوخسنيناكهنأهنعرثأنممو

رابخألالوبقطورشنمسيلمالسإلاطرشنأىلعهللاهظفحدعسلاخيشلاهبنيو

قدصلاالإرابخألاهذهلوبقلطرتشيالف،كلذهباشاموأبيبطربخك،ةيويندلا

ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةناعتسا،كلذىلعةلثمألازربأنمو،غولبلاولقعلاو

.طقيرأنبهللادبعوهو،رفاكتيرخب

،ةيثيدحلاةعانصلايفةقيقدلالئاسملاضعبىلإ،هللاهظفحدعسلاخيشلاقرطتمث

:اهنمو

رهاظوهو،ثيدحلاراصتخا*

دهشتسيوهثيدحعطقييذلايراخبلامهزربأنمو،ظافحلانمريثكعينصيف*

،كلذىلعةلثمألازربأنمو،يذمرتلاو،هحيحصنمةفلتخمعضاوميفهئازجأب

داريإبمتهيالو،ةصقركذو...،ثيدحلانمدهاشلاركذدعبيذمرتلالوق

ىلعرصتقياماريثكيذلا،ةميزخنباو،بابلاباهلةقالعالاهنألةصقلاهذه

ملاسمامأو.دواديبأعينصنماضيأاذهرهظيو،ثيدحلانمدهاشلاعضوم

اماتدريملاذإامأو،اماتىرخأتاياوربادراوربخلانوكينأ،كلذلطرتشادقف

خيشلاهيلعهبناممو،هغالبإبجواملنامتكهنأل،زوجيالف،ىرخأقيرطنم

،هتياوريفةمهتللاعضومناكاذإيوارلانأ،ثيثحلاثعابلايفركاشدمحأ

لوألايفدازهنأبمهتيالئل،اماتهيورينأدعبثيدحلاراصتخارذحينأهليغبنيف

،ةمهتلايشخوارصتخمهاوراذإكلذكو،عمسامنايسنبأطخأوأ،عمسيملام

هباتكيفرمألااذهليبهذلاظفاحلالثمدقو،كلذدعباماتهيوريالنأهليغبنيف

نعنالفهبانربخأ،ةبوتُمدتلا:ةَيهللالوسرلاق:لوقينأك:هلوقبةظقوملا

.نالف

ةفيحـص،كلذىلعةلثمألازربأنمو،دحاولادنسلاتاذةيثيدحلافحصلا*

،اهتياوريفةمئألاعينصفلتخادقو،هنعهللايضرةريرهيبأنعهبنمنبمامه



:اهنمثيداحأوأ،ةفيحصلاهذهىورنمزربأنمو

ـ٨١٠٠مقر)قازرلادبعنعهدنسميفةلماكاهاورثيح،دجأال

.ةقرفتمعضاوميفثيداحأةثالثاهنمىورو،(٨٢٣٥

نأمغر،اهلمكأباهجرخيملو،ثيداحأةدعاهنمىورثيح،يراخبلا-

،هحيحصيفهتداعكيراخبلااهقرفدقو،ةدحاوةحصلايفاهثيداحأةجرد

.اهركذلةبسانملانطاوملايفاهبدهشتسيل

اثيدحيورينأدارأاذإهنأ،ةفيحصلاهذهلهتياورملاعمزربأنمو،ملسم

رمعمانثدحقازرلادبعانثدحلاقعفارنبدمحمانثدح،لوقيهنإف،اهنم

لوسردمحمنعهنعهللايضرةريرهوبأانثدحاماذه:لاقمامهانثدحلاق

سيلهيورييذلاثيدحلااذهنأل)،ثيداحأركذف،ملسوهيلعهللاىلصهللا

،ثيدحلا،ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقو،(ةفيحصلايفثيدحلوأ

،يعفاشلاركبوبأونيعمنبىيحيوعيكو،كلذزوجدقو،ةعسرمألايفو

فلاخوةفيحصلايفثيدحلوأسيلثيدحلااذهنأىلعهيبنتلاطارتشانود

عينصنإفاذلو،كلذىلعهيبنتلاطرتشاف،ينييارفسإلاقاحسإوبأكلذيف

.ناقتإلاويرحتلاةدشىلعلدينطاوملااذهيفملسم

ةلثمألازربأنمو،هلجيرختلادصقينأنود،فنصملاعامسيفيوارلاعوقو
«و

نيثيدحيفهعامسيفعقوكلذمغرو،ةعيهلنبإلملسمةياورمدع،كلذىلع

دصقينأنود،ةعيهلنباوثراحلانبورمعنعبهونبانعملسمامهاور

نباعينصاذكو،ثراحلانبورمعنعةياورلادصقامنإوةعيهلنبانعةياورلا

نبا:لاقمث،ليعامسإنبرباجبانورقماضيأةعيهلنبإلاثيدحىوراملةميزخ

اذههلتجرخامنإو،هبدرفنااذإاذهيباتكيفاثيدحهلجرخأنممسيلةعيهل

نبهللادبعةياورنمثيدحلااذهنأمغر،ليعامسإنبرباجهعمنألثيدحلا

نباهبجتحيملكلذعمو،هطالتخالبقهنعىورنمموهو،ةعيهلنبانعبهو

دعبولبقةعيهلنبافعضىرينممةميزخنبانأىلعكلذلدف،ادرفنمةميزخ

الاف،يئاسنلاويراخبلاامأو،هطالتخادعبدشأهفعضناكنإو،طالتخإلا



ىلعثيدحلااذهيفنالوقيامنإو،ةلاحلاهذهيففيعضلايوارلامسابناحرصي

ناحراصيالو)رخآركذوثراحلانبورمعنعبهونبانع،لاثملاليبس

.(رخآلااذهمساب

يفتعقوامنإو،هطرشىلعتسيلاهلمكأبةياورهللاهمحرملسمدرويدقو*

زربأنمو،الصأالاعبتاهعمىلوألاىورف،هطرشىلعةياوربةنورقمهعامس

لاقنمةجحباب،ةالصلاباتكيفهجرخأيذلاثيدحلا:كلذىلعةلثمألا

ملسمنبديلولاانثدح:لاق،يزارلانارهمنبدمحمقيرطنم،ةلمسبلابرهجيال

ءالؤهرهجيناكباطخلانبرمعنأ،ةدبعنعيعازوألاانثدح:لاق،

هلإالو.كدجىلاعتوكمساكرابت،كدمحبومهللاكناحبس:لوقيتاملكلا

تيلص:لاقهثدحهنأ،كلامنبسنأنعهربخيهيلإبتكهنأةداتقنعو،كريغ

نوحتفتسياوناكف،نامثعورمعوركبيبأو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلافلخ

الو،ةءارقلوأيف،ميحرلانمحرلاهللامسبنوركذيال،نيملاعلابرهللدمحلاب

.اهرخآيف

رمعنأةدبعنععقواذكه،ةياورلاهذهىلعاقلعمهللاهمحريناسغلايلعوبألوقي

هدعبهلوقو،لاقرمعنمعمسيملةبابليبأنباوهو،ةدبعنأينعي،لسرموهو،

ثيدـحوـهوبابلانمدوصقملاوهسنأنعةداتقنعيعازوألاينعي(ةداتقنع)

يناسغلامالكاذه:ملسمحيحصلهحرشيف،هللاهمحريوونلالوقي،لصتم

هعمسهنألاذهملسملعفامنإوةدبعنعهلوقىلعةداتقنعوهلوقفطعهنأدوصقملاو

يفةريثكرئاظناذهلولسرملالوألانودلصتملايناثلاهدوصقموهعمسامكهادأفاذكه

حيحصنمكلذىلعةلثمألازربأنمو،هلكاذهيفراكنإالوهريغوملسمحيحص

ةورعنعنوثدحتييحلاتعمس:لاقةدقرغنبثعشأقيرطنمءاجام:يراخبلا

ثيدحلا.ةاشهليرتشيلارانيدهاطعأملسوهلآىلعوهيلعهللاىلصيبنلانأيقرابلا
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لهاستنممو،ايمجعأجرخ،ضراعيملوخسنمث،ضراعيملوباتكلاخسناذإ:

امك،نيهاشنباو،لباقتملخسننميوريناكثيح،ةعيهلنبارمألااذهيف

،ضراعأالوبتكأانأ:لوقينيهاشنباتعمس:لاقثيحيدووادلاهنعلقن

ملكلذلف:ينابقرلالاق،لقنياميفهسفنبةقثينعي،يناقربلاهنعىكحاذكو

نمو،نيحورجملاتاقبطيفكلذلعفنممكاحلادعدقو،هيفادهزهنمرثكتسأ

هباتكضراعيملنمةياورمكح،ركاشدمحأخيشلااهيلعهبنيتلاةماهلالئاسملا

ةلباقملامدعدنعهنمةياورلازاوجمدعبضايعيضاقلالوقلقنثيح،لصألاب

لقانناكاذإ،زاوجلاباوصلانأبلاقو،هللاهمحردمحأخيشلاضرتعاو،

لباقيملهنأةياورلانيحنيبينأيغبنيو،طقسلاليلقلقنلاحيحصاطباضباتكلا

ثيداحأىورهنإف،يباقربلاركبوبألعفيناكامك،هنملوقنملالصألاىلع

.لصألابضراعأملونالفانربخأ:اهيفلاقةريثك

دنسلايفولعلالجأل،زيجأوملعلاسلاجمرضحاذإيماعلانعةياورلاةلأسم*

نبدمحأسابعلايبأنعيبهذلاةياورب،كلذلهللاهظفحدعسلاخيشلالثمدقو،

ىلععمسثيح،اققحمةئاملازواجهنأل،هدنسولعلكلذو،راجحلابلاطيبأ

،ةئامعبسونيثالثةنسيفهعمسأو،يراخبلاحيحصةئامتسونيثالثةنسيديبزلا

،ائيشطبضيال،ايماعاريبكاخيشناكهنأبسابعلاابأريثكنباظفاحلافصيو

هدرفتلهنمعامسلاىلإسانلاىعادتاذهعمو،ةرهاظلايناعملانماريثكلقعتيالو

ركاشدمحأخيشلاللقيو،نوديزيوأفلأةئامنموحنهنمعمسف،يديبزلانع

ولعبلاطيففلكتوولغهنأبهفصيو،عامسلااذهةيمهأنمثيثحلاثعابلايف

يماعهنأبفصويلجرنمعامسللةميقالهنأل،حيحصلاههجوريغنم،دنسلا

كلذىلعدكأنممو،ةرهاظلايناعملانماريثكلقعتيالو،ائيشطبضيال،

ناكاذإيلاعلادانسإلابحاصىلإدشريالهنأبلاقثيحديعلاقيقدنباظفاحلا

،حيحصديقاذهو،اللخبجويامهنعةياورلايفنوكيدقهنأل،ملعلابالهاج

.ركاشدمحأخيشلالوقيامك

ةملكركذو:انايحألوقيهنأثيح،هخويشنعةياورلايفيئاسنلايرحت*



هانعمناكنإو،خيشلاظفلمهفيملهنأكلذبينعيوهو،اذكواذكاهانعم

يفثدحامك،ةقدبثيدحللهلمحتةقيرطىلعيئاسنلاهبنيو،هدنعافورعم

رادجلافلخسلجف،هسلجمروضحنمهعنماملنيكسمنبثراحلانعهتياور

.عمسأانأوهيلعةءارقثراحلاينثدح:يئاسنلالاقو،ثراحلاعمسيل

خُمستيةركذملاذإ،اَمنهوىلعلد،ةركذمنالفانثّدح:لاقاذإ:ةلأسم«و

اماذإ،هباتكراضحإبرمأيناكثيح،دمحأكلذىلعدكأنمزربأنمو،اهيف

حلاصنبدمحأعمدمحأهلعفاماذهو،ةركاذملاسلجميفثيدحتلادحأهنمبلط

ثيح،دادغبيفدمحألاحلاصنبدمحأةرايزيفثيدحلااركاذتامل،يرصملا

بلطف،هبهثدحينأهنمبلطف،هدنعسيلدمحأدنعاثيدححلاصنبدمحأدجو

ركذلابريدجلانمو،ةركاذمسلجمناكامهسلجمنأل،هنمهثدحيلباتكلادمحأ

.هيرحتةدشنماذهو،هظفحةعسمغر،هباتكنمالإثدحيالناك،دمحأنأ

يلعانثدح:لاثملاليبسىلعيوارلاخيشلاقاذإف،دانسإلايفةدايزلاةلأسم*

لوقينأيوارللزوجيالهنإف،هبسنيملو،(ينيدملانبادصقيوهو)،هللادبعنب

:لوقينأحيحصلاامنإو،ينيدملاهللادبعنبيلعانثدح:لاق،نالفانثدح:

،ينيدملانباوه(يوارلايأ)تلق،هللادبعنبيلعانثدح:لاق،نالفانثدح

.هحيحصيفملسمكلذىلعدكأنممو

:ظافحلاتاقبط

خيشلاهبنيو،ةياورلاطبضوسفنلايفةلادعلالمشيةقثلابيوارلافصو«و

هسفنيفاقداصةقثلانوكيدقف،تاجردىلعتاقثلانأىلإهللاهظفحدعسلا

هللاهظفحدعسلاخيشلابرضو،الاضابهذمهلاحتنإلةءورملامورخمهنكلو

:اهزربأنمو،ةاورلانمفنصلااذهىلعةلثمأةدع

لاهأقثوأنموهو،نيعباتلاراغصةقبطنموهو:يبحرلانامثعنبزيرح-

يفهتمجرتةعجارمبرثكأرمألاحضتيو،بصنلابمهتموهفكلذعمو،ماشلا

معزو،ةعبرألاويراخبلاهلجرخدقو،(٣٩٧مقرةمجرت)يليقعللءافعضلا



ةمجرتيفظفاحلاكلذركذامك،هنممهوكلذوهلىوراملسمنأيئاكلاللا

.بيذهتلابيذهيفزيرح

هنأبمتاحوبأهفصو،ملسمهلجرخأو،ةمئألاهقثودقو:تباثنبيدع-

لوقأادحأتيأرام:يدوعسملالاقو،مهصاقوةعيشلامامإناكوقودص

ناك:لاقفتباثنبيدعنعىيحيلئسوتباثنبيدعنمةعيشلالوقب

يئاسنلاويلجعلاهقثودقو،ءافعضلايفيليقعلاهركذدقو،عيشتلايفطرفي

.بيذهتلابيذهيفظفاحلاكلذركذامك،تاقثلايفنابحنباهركذو،

،انورقمادحاواثيدحيراخبلاهنعىوردقو:ينجاورلابوقعينبدابع-

،ةميزخنباهنعىورو،رازبلاومتاحوبأوةجامنباويذمرتلاهنعىورو

ىلعهبنثيح،هنيديفمهتملا،هثيدحيفةقثلا،بوقعينبدابعينثدح:لاقف

هيلعتركنأثيداحأىوروعيشتلايفولغهيفدابعو:هلوقبيدعنباكلذ

.بيذهتلابيذهيفهتمجرتةعجارمبرثكأرمألاحضتيو.بلاثملاولئاضفلايف

تبثاملاطمهتعدبديؤياماوورولو،مهثيدحلوبق،هللاهظفحدعسلاخيشلاحجريو

،اهديؤيالاموةعدبلاديؤيامنيبقيرفتلاامأو،نيمدقتملاعينصاذهو،مهطبض

هيفناكهنأبهللاهظفحخيشلاهفصودقو،يناجزوجلابوقعيوبأ،هبلاقنملوأف

نأداكوةفوكلالهأنمعمجيفملكتيياجزوجلانأركذلابريدجو،بصنلانمءيش

نامنو،قاحسإوبأوشمعألامهزربأنمومهتياورلبقومهقثوهنكلومهثيدحدري

ةيواعميألىوردقف،هحيحصيفهمزتليملنإو،نابحنبا،يباجزوجلابهذمديأ

خيراتةعرزوبأهلاق،ةئجرملاةاعدنموهوةتسلالاجردحأريرضلامزاخنبدمحم

ةاعدنموهوةتسلالاجردحأراوسنبةبابشلىورو،هريغو(٢٩٩/٩)دادغب

يأريأ)يأرلااذهديأو،(٢٦٠/٢)لادتعالانازيم)لبنحنبدمحأهلاق،ةئجرملا

.يوونلااضيأ(ياجزوجلا

يهو،ةعدبلاباومرنماهاورثيداحألةلثمأةدع،هللاهظفحدعسلاخيشلاركذو

:اهزربأنمو،مهتعدبديؤت

هللايضرصاعلانبورمعنعمزاحيبأنبسيقثيدحنميراخبلاهاورام-



حلاصوهللايلوامنإوءايلوأبيلاوسيلبلاطيبألآنأاوملعا):اعوفرمهنع

سامدقو،اغارفهناكمكرتوبلاطيبأمسابيراخبلاحصفيملو،(نينمؤملا

.ثيدحلااذهيراخبلاهلجرخأكلذعمو،بصنلانمءيشبسيق

شيبحنبرزنعتباثنبيدعنعشمعألاثيدحنمملسمدنعءاجام-

،(قفانمالإكلضغبيالونمؤمالإكبحيال...):هنعهللايضريلعنع

ليضفتنورينيذلا،ةفوكلانمةنسلالهأةعيشنموهو)عيشتمشمعألاف

نبيدعو،(ةباحصلانمدحأيفحدقلانودامهنعهللايضرنامثعىلعيلع

ثيدحلااذههلملسمجرخأكلذعمو،هركذقبسامك،طرفميعيشتباث

اذه:ةيلحلايفميعنوبألاقو،يذمرتلاهححصو،هتعدبديؤيهنأعم

.(اهيلعقفتملاةحصلاطورشهيفترفوتيأ)،هتحصىلعقفتمثيدح

ءالؤهف،ةميقتسمةليلقثيداحأاوورو،اورهتشيملموقتاقثلانمو*

يبهذلاظفاحلاملكتدقو،مهطبضلبقنمالمهثيدحةهجنمنوقثوي

ملوخياشملانمناكنم:لاقثيحنازيملايفةاورلانمفنصلااذهنع

وهفيذمرتلاهلححصاذإو،ةقثوهفناخيشلاهلجرخدقو،قثوي

هلححصنممىدأهنكلو،لوبقموهفةميزخنباهلححصاذإو،لوبقم

هنأىلعهللاهظفحخيشلاهبنيو،ديجهثيدحنأبلوقلانكميو،يذمرتلا

دنعو،ةاورلانمفنصلااذهةياورنمليلقءيشيراخبلاحيحصيف

روثيبأنبرفعجثيدحكلذىلعةلثمألازربأنمو،رثكأددعملسم

كانهو،لبإلاموحلنمءوضولايفةرمسنبرباجهدجنعهاوريذلا

جرخيالهنأيئاسنلانعفرعدقو،فنصلااذهنماعمج،هددشتىلع

.مهفعضنيبيهنإفمهلجرخاذإو،ءافعضلل

،ةظقوملايفيبهذلاظفاحلااهركذيتلاظافحلاتاقبطىلإهللاهظفحخيشلاقرطتمث



طباضلا،هتاذيفلدعلا:وهظفاحلانأبلاقف،ظفاحلافيرعتركذبهللاهظفحأدبو

يفهللاهظفحناحطلادومحم/دقرطتدقو،هقفلابملاعلا،ةياورلانمرثكملا،هثيدحل

:نيلوقركذوظفاحلافيرعتىلإثيدحلاحلطصمريسيتهباتك

ملعبلغتشينموه،ثدحملاو،نيثدحملانمريثكدنعثدحمللفدارمهنأ:لوألا

.اهاورلاوحأوتاياورلانمريثكىلععلطيو،ةياردوةياورثيدحلا

.هلهجياممرثكأةقبطلكيفهفرعيامنوكيثيحب،ثدحملانمةجردعفرأهنأ:يناثلا

:تاجرد٥ىلعثيدحلالهأنأ،ثيدحلالهأبيترتيفتليقيتلاءارآلانمو

.ةياورلاالإثيدحلانمهلسيلف،هنعىورنمىلإدنسينموهو:دنسملا*

.ةاورلالاوحأةساردبمتهينموهو:ثدحملا*

:نالوقهيفو:ظفاحلاه

.لهجاممرثكألاجرلالاوحأنمملعنم-

نأبلاقف،يوارلااهظفحييتلاثيداحألاددعبةبترملاهذهديقنمكانهو-

.ثيدح١هههههظفحنموهظفاحلا

.ثيدح٢هههههظفحنموهو:ةجحلاه

ريسيلاالإاهنمهتوفيالىتحثيداحألاعيمجباملعطاحأنموهو:مكاحلا*

.ملعلالهأضعبيأرىلع

بتارم٤ىلإثيدحلالهأمسقدقف،ركاشدمحأخيشلاةلأسملاهذهىلإقرطتنممو

:يلاتلاكايلزانتيهو

جاجحلانيبةبعشكنأشلااذهةمئأالإهبرفظيملبقلوهو:نينمؤملاريمأ*

نمينطقرادلاويراخبلاولبنحنبدمحأوهيوهارنبقاحسإويروثلانايفسو

.نيرخأتملانمرجحنباو،نيمدقتملا

امأو:لاقثيحسانلاديسنباحتفلايبأيأردمحأخيشلاىنبتدقو:ظفاحلا*

علطاو،هتاورعمجو،ةياردوةياورثيدحلابلغتشانموهف،انرصعيفثدحملا

،هطخهيففرعىتح،كلذيفزيمتو،هرصعيفتاياورلاوةاورلانمريثكىلع

دعبةقبط،هخويشخويشوهخويشفرعىتحكلذيفعسوتنإف،هطبضرهتشاو



دقو،ظفاحلاوهاذهف،هلهجياممرثكأةقبطلكنمهفرعيامنوكيثيحب،ةقبط

نممهخويشناكنيمدقتملاظافحلانأيهو،ادجةمهمةلأسمىلإدمحأخيشلاهبن

يفرمألاف،نيعباتلاوأةباحصلانممهخويشخويشونيعباتلاعابتأوأنيعباتلا

ىتحثالثوأنيتقبطلاجربةطاحإلاالإمهمزليالهنألرسيأولهسأناكمهنمز

.دانسإلالسالسمهتلاطنيذلا،نيرخأتملافالخ،ظفاحلاةبترمىلإاولصي

يكبسلانيدلاجاتةبترملاهذهبحاصديدحتيفملكتنممهأنمو:ثدحملا*

ءامسأو،للعلاوديناسألافرعنمثدحملا:لاقثيح،(معنلاديعم)هباتكيف

عامسو،نوتملانمةرثكتسمةلمجكلذعمظفحو،لزانلاويلاعلاو،لاجرلا

ركاشدـمحأخيشلادكأدقو)،يقهيبلاننسو،دمحأدنسمو،ةتسلابتكلا

يفباتكربكأوهو:لاقو،(ىربكلاننسلا)يقهيبلاننسبءانتعإلاةيمهأىلع

فلأردقلااذهىلإمضو،يناربطلامجعمو،(هلثمفنصيملو،ماكحألاثيداحأ

قابطلابتكو،هانركذامعمساذإف،هتاجردلوأاذه،ةيثيدحلاءازجألانمءزج

تاجردلوأيفناكديناسألاوتايفولاوللعلايفملكتو،خويشلاىلعرادو،

.ءاشيامءاشينمهللاديزيمث،نيثدحملا

نم،اهعامسإوثيداحألاعامسىلعرصتقييذلاوهو،نونلارسكب:دنسملا*

.طقفةيوارلاوهو،اهلناقتإوأاهمولعبةفرعمريغ

يبهذلاظفاحلااهركذيتلاةلثمألاىلعقيلعتلايفهللاهظفحدعسلاخيشلاعرشمث

:يلاتلاكيهوظافحلاتاقبطىلع

هنعهللايضرةريرهوبأاهتورذيفومهنعهللايضرةباحصلاةقبطيهو:١ةقبطلا

راتخاو،الوقنيرشعنمديزأىلعهيبأمساوهمسايففلتخاوهتينكبرهتشادقو،

،ريبكلامكاحلادمحأوبأكلذححصو،رخصنبنمحرلادبعهنأقاحسانبا

ءيشهيفيدنعحصيملهيففالتخإلاةرثكل:ربلادبعنبالاقو،ىنكلابحاص

رثكأوهو،بلقلاهيلإنكسييذلاوهنمحرلادبعوهللادبعنأالإ،هيلعدمتعي

لوسرلامزاليملهنأمغر،ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانعثيدحللةياورةباحصلا

ماع)ةرجهللةعباسلاةنسلايفملسأثيح،طقفتاونس4الإملسوهيلعهللاىلص



موهفحيقلتيفيزوجلانباكلذركذامك،رركملاباثيدحه٣٧٤ىوردقف،(ربيخ

يبأثيداحأددعنأثيثحلاثعابلايفركاشدمحأخيشلاركذدقو،رثألالهأ

لدياممو،طقفاثيدح١٥٧٩رركملافذحدعبدمحأدنسميفهنعهللايضرةريره

هنعهللايضرةريرهيبأثيداحأدرويمليناربطلانأ،هنعهللايضرهتياورةعسىلع

رثكأهنعىوردقو،هثيداحأةرثكللقتسمفنصميفهدرفأامنإو،ريبكلامجعملايف

.هرصعيفسانلاظفحأوه،يعفاشلاهنعلاقدقو،لجرةئامثالثنم

لضفأهنأروهشملاو،بيسملانباديعسمهزربأو،نيعباتلارابكةقبطيهو:٢ةقبطلا

يزاريشلافيفخنبدمحمهللادبعوبألاقو،هريغودمحأكلذلاقامك،نيعباتلا

مكاحلاهركذو،املعنيعباتلاعسوأوه:ينيدملانبالاقو،ةنيدملالهألوقاذهنأب

اذهوفصيالو،ةرشعلانعاوورنيذلامهو،نيعباتلاتاقبطنمىلوألاةقبطلايف

يففلتخاو،ادحاوالوقهنعهللايضرقيدصلاكرديملديعسنأل،مكاحلللوقلا

،هنعهللايضررمعةفالخنماتيضمنيتنسلدلوهنأل،هنعهللايضررمعنمهعامس

يلاتلاكرمعنمهعامسيفقيقحتلاو،هنعهللايضررمعنمهعامسظفاحلاحجردقو

عم،(هنعهللايضر)رمعنعهاوراملكعمسدقنوكينأاوفنملعلالهأةماعنأ

نبنامعنلاهيعنك:ثداوحلاضعبيفرمعنمًالمجمًاعامسوةيؤرهلمهنمددعتابثإ

ةصاخو،رمعنعبيسملانبديعستايورمنأىقبينكل.كلذريغو،نرقم

كلذىعووعمسدقنينسنامثنبانوكينأروصتيالو،ًادجةريثكهتيضقوهاواتفل

ًاديعسنأبرارقإلانمدبالناككلذل.(هنعهللايضررمع)نيملسملاةفيلخنعهلك

عمو.هنماهعمسيملهنعهتايورمرثكأنأو،(هنعهللايضر)رمعنمليلقلاعمس

دق،ةجحاندنعوه":لاقف؟ةجحرمعنعديعس:لئسدقودمحأمامإلالوقيكلذ

متاحوبألاقو."!!؟لبقينمفرمعنعديعسلبقيملاذإو،هنمعمسورمعىأر

زواجتلاىلعينعي،"زاجملاىلعدنسملايفلخديو،لسرمرمعنعهثيدح":يزارلا

حيحصتدصقينكيملهنأو،دمحأمامإلاةرابعرسفتمتاحيبأةرابعو.لهاستلاو



هنعهثيدحلوبقدصقامنإو،هنعهاوراملكيف(هنعهللايضر)رمعنمديعسعامس

.هنعهتياوربتفتحابابسأونئارقل

:نئارقلاهذهنمو

رابكليسارمةلماعمهليسارملماعتف).نيعباتلارابكنمبيسملانبديعسنأ

(نيعباتلا

.مهمالعأنموأ،(ةمئألانمدحاوريغكلذقلطأامك)نيعباتلامالعأهنأو

راصمألالهأثيدحىقنأ(ةقبطلاكلتيفةصاخو)ةنيدملالهأثيدحو،يدمهنأ

.دوصقملاريغودوصقملا:ديزتلاوللعلانعهدعبأو،

رابكليسارملوبقليعفاشلاطورشدحأاذهو)تاقثلانعالإثدحيالهنأو

.(نيعباتلا

هباحصأنعفيكف،ليسارملاحصأ(ملسوهيلعهللاىلص)يبنلانعهليسارمنأو

؟ائيشهنمعمسوهكردأنّمعفيكو!؟

الإ،لبقيالاماهيفدجوامفترس(ملسوهيلعهللاىلص)يبنلانعهليسارمنأ

.ملعلالهأىلعىفخياليذلاليلقلاءيشلا

،(هنعهللايضر)رمعملععمجيةيانعسانلامظعأناكهنأهلككلذىلإفاضيو

ناكبيسملانبانإ":ىراصنألاديعسنبىيحيلوقي،ىواتفلاوتايورملانم

لاقو."هتيضقأوهماكحألسانلاظفحأناكهنأل،باطخلانبرمعةيوارىمسي

،رمعنامزيفدلوهنكلو،ال":لاقف؟رمعكردأله:ديعسنعلئسو،كلام

نبهللادبعنأينغلبو.هآرهنأكىتح،هرمأوهنأشنعةلأسملاىلعبكأربكاملف

نئارقلاهذهلف."هرمأورمعنأشضعبنعهلأسيبيسملانباىلإلسريناكرمع

نعديعسلبقيملنإف،قحاذهو،لوبقلابرمعنعديعسليسارمتصخاهريغلو

(هنعهللايضر)رمعنعهتايورمرثكأنوكنأىقبينكل!؟لبقينمفرمع

لاصتملاىلعاندامتعاواندادتعاكاهيلعدامتعإلاواهبدادتعإلامدعلًايعادةلسرم

ةفلاخملاك:درلانئارقنماهبفتحيامو،ةياورلكةاعارمنمدبالو،حيحصلا



قدصمدقهلنمالإهرامغلخديال،ًادجريسعرمأاذهو.ذوذشلاوةراكنلاوأ

نبدمحموهو:يرهزلا،مهزربأنمونيعباتلاراغصةقبطيهو:٣ةقبطلا

،ماشلانكسدقو،يندملايرهزلاباهشنبهللادبعنبهللاديبعنبملسم

هحرشيفيوونلاكلذركذامك،ةرشعوحنةباحصلانمةعامجكردأو

مهودنمعىورولب،نيعباتلانعةياورلانمرثكأو،ملسمحيحصةمدقمل

نمنوعباتلارثكأو،هذيمالتنموهوكلامنعىورثيح،ةقبطلايف

اربخدنسأاذإيرهزلانأىلعهللاهظفحدعسلاخيشلاهبنيو،هنعةياورلا

هنأل،هاووهفيمسيوأدنسيملاذإو،ةقثالإيمسيالهنأل،حيحصوهف

ظفاحلاركذدقو،ليسارملاىهوأنمهليسارمنإفاذلو،ابلاغفيعضلاطقسي

هفصواذكو،سيلدتلابهافصوينطقرادلاويعفاشلانأنيسلدملاتاقبطيف

.كلذبدحاوريغ

.كلامو،ةبعشو،نايفس،مهزربأنمونيعباتلاعابتأةقبطيهو:4ةقبطلا

:يروثلانايفس

نباوةبعشهلاق،ثيدحلايفنينمؤملاريمأةجردغلبنمموهو،ةعامجلاهلجرخدقو

نسحأنأبيلجعلالاقو،ءاملعلانمدحاوريغونيعمنباومصاعوبأوةنييع

نبهللادبعنعةمقلعنعميهاربإنعروصنمنعنايفسةفوكلالهأديناسأ

ميهاربإنعنايفسدانسإ،اذهىلعركاشدمحأخيشلادازو،هنعهللايضردوعسم

يضرةشئاعنعديناسألاحصأنمهنأبلاقو،اهنعهللايضرةشئاعنعدوسألانع

نعيميتلاميهاربإنع،(شمعألاوهو)،ناميلسنعهتياوردوجو،اهنعهللا

نعديناسألاحصأنعهمالكضرعميف،هنعهللايضريلعنعديوسنبثراحلا

،ظفحلايفةبعشىلعنيعمنباوةعرزوبأومتاحوبأهمدقدقو،هنعهللايضريلع

سيل:هللااهمحرنايفسوكلامنيبهحيجرتضرعميفنايفسنبدمحمنبحلاصلاقو



نكلوكلامنماثيدحرثكأوظفحأوهوايندلايفدحأيدنع،(نايفسيأ)همدقي

كلذىلعةلثمألازربأنمو،دحألكنعيورينايفسولاجرلايقتنيناكاكلام

كرتلهنعىوريروثلانأالول:متاحوبألاقىتح،ةريصحنبثراحلانعهتياور

املف،هنعةياورلانمرذحهنأمغر،بذكلابمهتموهو،يلكلانعىورو،هثيدح

يورينمثيداحأنميقتنيوهف،هبذكنمهقدصملعأانأ:لاق،كلذيفملك

ىورو،لاجرلانممهنعيورينميقتنييذلا،كلامفالخ،ءافعضلانممهنع

ةعجرلايفدسافلاهدقتعمىلإةفاضإلاببذكلابمهتموهو،يفعجلاديزينبرباجنع

رذحهنأمغر،ردقلاةعدببفصودقويصمحلايعالكلاديزينبروثنعىورو،

.يلكلاكهنعةياورلانم

ةقبطنموهف،نيعمنباكلذىلعدكأامك،ليسارملاىهوأنميروثلاليسارمو

يهف،لقألاىلعنيلجرطقسيسهنأل،لمتحيالهليسارميفاطقسلاف،نيعباتلايعبات

نأل،ليلسارملاب،نيعمنبااهفصوامنإو،فعضلاةديدشتالضعمةقيقحلايف

.ملعأهللاو،طقسلاعاونألكلمشيلاسرإلا

نمو،يراخبلاكلذركذامك،سيلدتلانمنيلقملانمهنأب،نايفسفصودقو

سيلدتنماذهو،ةزمحيبأنعباطخلايبأنعهتياور،كلذىلعةلثمألازربأ

هـسلديوهوهتئجفثيدحبنايفسثدح:كرابملانبالاقو،مدقتامك،خويشلا

،مجارتلالوطأنمميعنيألةيلحلايفهتمجرتو،كنعهيورنلاقوىحتساينآراملف

.١٩٩مقرببيذهتلابيذهيفةمجرتهلو،هللاهظفحدعسلاخيشلاكلذركذامك

:جاجحلانبةبعش

دكأامك،نيكورتملاوءافعضلابناجونيثدحملارمأنعقارعلابشتفنملوأوهو

هللاهظفحدعسلاخيشلادكؤيو،نابحنباوهيوجنمنباوةرزجحلاصكلذىلع

يفهمالك،كلذىلعةلثمألازربأنمو،لاجرلاىلعهمالكيفةبعشددشتىلع

هتيبراوجبرمهنألورمعنبلاهنملايفهمالكو،تاقثلانموهو،ءاذحلادلاخ

نمحرجلااذهءاملعلالبقيملو،توصلااذهنعهلأسيملوروبنطتوصعمسف



نورقبكلذدعبيزملاهيلعكردتساىتح،نأشلااذهيفهمدقتوهتلالجمغرةبعش

ىلعضكريهآرواريفهمالكاذكو،ملعيالناكهلعلهتلأساله:تلق:لاقف

،نيسلدملانعةياورلايفيرحتلاديدشناكو،هثيدحكرتبجويالاذهونوذرب

يبأوةداتقعمهعينصنمحضاواذهو،ثيدحتلابهيفاوحرصامالإمهنعيوريالف

هلرذتعاو،لاجرلاءامسأيفءيطخيناكهنأ،هيلعذخأاممو،يعيبسلاقاحسإ

ظافحبهلغاشتلاريثكلاجرلاءامسأيفىطخيةبعشناك:هلوقبللعلايفينطقرادلا

عامسلهنكلو،امهنعهللايضرةملسنبورمعوكلامنبسنأىأردقو،نوتملا

نمىقترإل،امهنمهعامستبثولهنأل،مولعموهامك،ادجمهمرمأاذهو،امهنم

نمنينثإلاودحاولانعاوورنيذلانيعباتلاراغصةجردىلإنيعباتلايعباتةجرد

.نيعباتلانمةئامعبرأنمعمسو،ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةباحص

:سنأنبكلام

فسوينبهللادبعقيرطنميراخبلاهلجرخأثيح،ةعامجلاهلجرخدقو

ىيحينبىيحيقيرطنمملسمهلىورو،سيوأيبأنبليعامسإقيرطويسينتلا

يضررمعنبانععفاننعكلاموهديناسألاحبصأنأبيراخبلالاقدقو،يثيللا

يفرمعنبهللاديبعوبويأىلعهمدقثيحنيعمنباكلذىلعدكأنممو،امهنعهللا

نبانأبلاقثيحينيدملانباهنعهلقناميف،ناطقلاديعسنبىيحيفلاخو،عفان

دانزلايبأنعكلامدنس،ركاشدمحأخيشلادعو،عفانيفكلامنمتبثأجيرج

هللايضرةريرهيبأنعديناسألاحصأنم،هنعهللايضرةريرهيبأنعجرعألانع

سنأنعديناسألاحصأنم،هنعهللايضرسنأنعيرهزلانعهدنسدعو،هنع

ىلعدكأو،يرهزلايفةنييعنبنايفسورمعمىلعدمحأهمدقدقو،هنعهللايضر

الإيوريالناكاكلامنأهللاهظفحدعسلاخيشلاركذدقو،ديعسنبىجيكلذ

هللاديبعنبمصاعنعوقراخملايبأنبميركلادبعنعهتياوراذهىلعدريو،ةقثنع

نمبلاغناكنإو،ةقثلاينثدح:كلاملوقيففقوتلاىلإدقانلاوعديامماذهو،

ةصالخو،حلطصملاملعيفادجةمهمةلأسمهذهو،تاقثلانمكلاممهنعىور
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:٥ةقبطلا

،يدهمنباو،عيكوو،ديعسنبىيحيو،كرابملانبا،اهلاجرزربأنمو

نمهنأهللاهظفحدعسلاخيشلاركذو،ةعامجلاهلجرخدقو.كرابملانبهللادبع

ضعبنعنايحألاضعبيفىورنإو،ابلاغةقثنعالإيوريالناكو،نيرثكملا

.ءافعضلا

:ناطقلاديعسنبىيحي

،(هلظفحةدشنم)ناطيشهنأب،يروثلانايفسهفصوىتح،ظفحلاديدشناكو

فالخ،ليدعتلاوحرجلايفنيددشتملانمهنأبهللاهظفحدعسلاخيشلاهفصودقو

ثيح،ينيدملانبيلعكلذىلعدكأنمم،الدتعمناكيذلا،يدهمنباهليمز

هنعثدحأمللجركرتىلعيدهمنبنمحرلادبعوديعسنبىيحيعمتجااذإ:لاق

نعركذو،ددشتىجييفناكوامهدصقأهنألنمحرلادبعلوقبتذخأافلتخااذإف

.نامثعىلعيلعليضفتيف،ةنسلالهأنمنييفوكلالوقىلإليميناكهنأىيحي

:حارجلانبعيكو

اظفاحاظفاحعيكوناك:لاقثيحيدهمنبنمحرلادبعىلعدمحأهمدقدقو

يدهمنبا:رخآعضوميفلاقو،اريثكاريثكيدهمنبنمحرلادبعنمظفحأناكو

يفعيكوأطخأ:رخآعضوميفلاقو،هنمأطخرثكأعيكووعيكونمافيحصترثكأ

املاقوديزيوأعيكوكدنعتبثأاميأيبألتلقدمحأنبحلاصلاقوثيدحةئامسمخ

ملاعيكونأالإحلاصالإامهنماملاقحلصأامهيأفتلقتبثالإىلاعتهللادمحبامهنم

.هنمكسنلالهأبهبشأالوهنمملعللىعوأادحأتيأراموناطلسلابخطلتي

،طبضلابيردأالةياوروأ)ةيواراذه:لاقف،نايفسيفديزنبدامحهمدقو

نباىلعمتاحوبأهمدقو،نايفسثيدحلاهناقتانعةيانك،نايفس(لوألابرقألاو

ثيدحيفامهنيبليضفتلايفنيعمنبافقوتامنيب،ناقتإلاوظفحلايفكرابملا



وأشمعألايفكيلإبحأةيواعموبأنيعمنبالتلقيمرادلانامثعلاقو،نايفس

يمرامىلإاذههلوقبريشينيعمنبالعلو،ةقثعيكووهبملعأةيواعموبألاقعيكو

دبعهلتلقولاق،(١٩٢مقرةمجرتبيذهتلابيذه)،ءاجرإلانمةيواعموبأهب

.عيكولاقميعنوبأفتلقعيكولاقعيكووأنايفسيفكيلإبحأنمحرلا

نأل،اذهلعلو،اضرعطقاثيدحتذخأام:لاق،عيكونعبيطخلاىوردقو

،خياشلاىلعةءارقلابدادتعإلامدعيفددشتملانييقارعلابهذمىلعناك،عيكو

هنعهاوراميف،ريكنلادعسنبميهاربإمهيلعددشىتح،زاجحلالهأفالخ

.عامسلالثمضرعلا،قارعلالهأايمكعطنتنوعدتال:لاق،بيطخلا

ىلإهبننامثو،ذيبنلابرشيفنييقارعلابهذمىلعناكهنألعيكويفملكتدقو

ءاج،هلهتمزالمو،نييفوكلاذيبنلهبرشالإهيفام:لاقثيح،يبهذلاظفاحلاكلذ

.ذيبنللهبرشنمتناك،هنطبةماخضنأيكحىتح،هنعهجونمكلذ

عيكوناك:ينيدملانبيلعلاقثيحثيدحلايفهنحلةهجنماضيأهيفملكتو

ثداحيناك:يزورملارصاننبدمحملاقو،ابجعناكلهظافلأبثدحولونحلي

ناسللالهأنمنكيملوىنعملابثدحيناكهنأكثيدحلاظافلأريغيفهظفحنمهرخآب

.هنحلىلإةراشإاذهيفو،

:يدهمنبنمحرلادبع

يدهمنبنمحرلادبعنعلأسيهللادبعابأتعمسمرثألالاقو،ةعامجلاهلجرخدقو

ثيدحهيلعبلاغلانكلادجريثكلاكاذبنكيملوعمسدقلاقفثيدحلاريثكناكأ

ديعسنبىيحيناك:ينيدملانبالاقو،عيكوىلعمتاحوبأودمحأهمدقدقو،نايفس

باحصأتبثأوه:متاحوبألاقو،ثيدحلابملعأنمحرلادبعناكولاجرلابملعأ

دقو،ةقثنعالإثدحيالناكو،ديعسنبىيحينمتبثأةقثمامإوهوديزنبدامح

هتاقثلايفنابحنباهركذو،يليلخلاودعسنباهقثو

:٦ةقبطلا



: ينيدملانبيلع

ينيدملانبنسحلاوبأمهالوميدعسلاحيجننبرفعجنبهللادبعنبيلعوهو

يزارلامتاحوبألاق،املسمالإةعامجلاهلىوردقو،فيناصتلابحاصيرصبلا

هللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو،للعلاوثيدحلاةفرعميفوسانلايفاملعيلعناك

وهف،ماكحأنمهنعدروامةلقىلع،ثيداحألادقنيفينيدملانبامالكةقدىلإ،

اذهو،يدامدانسإاذه:لوقيف،هنيبيوثيدحلاجرخمىلإريشيلاثملاليبسىلع

نمهنكمتىلعلدي،ريبكليصفتلاجرلاىلعهمالكيفو،خلا...،يرصبدانسإ

:نيعمنبالاقو،ةنييعنبنايفسثيدحيفيدهمنباهمدقدقو،لاجرلاةفرعم

:ةهجنميلعيفملكتدقو،ديعسنبىيحينعسانلاىورأنمينيدملانبيلع

ه

ةتلا

رهظأانيلعمدقاذإينيدملانبيلعناك:هلوقنيعمنبانعةمثيخيبأنباركذثيح

فارتحملامهيف،ةينامثعاوناكاهلهأنأل)،عيشتلارهظأةرصبلاىلإبهذاذإوةنسلا

رهظأهنأنميئاسنلانعركذامريبكدحىلإهبشياذهو،(هنعهللايضريلعنع

.هنعهللايضريلعنعاهلهأفارحناىأروماشلامدقاملعيشتلا

:ةيمهجلايضاقداؤديبأنباهتباجإ

:لاقثيح،ءافعضلايفيليقعلاهركذاذلو،ةيقتباجأامنإو،ةنايدبجيملو

ريدجو،ىلاعتهللاءاشنإميقتسمهثيدحوةيمهجلايضاقداؤديبأنباىلإحنج

وهو،طبضلاةهجنممهتياوريفملكتنمهباتكيفركذ،يليقعلانأركذلاب

،ينيدملانباركذاذهىلعو،مهنيديفملكتنماضيأركذو،هباتكىلعبلاغلا

نعلجرلارذتعادقوةنحملايفهتباجإنممدقتاملجألهعباتنمودمحأهيفملكتدقو

يبأنبإلهتباجإدعبهنعةياورلاةعارزوبأومتاحوبأودمحأكرتو،بانأوباتوكلذ

،كلذىلعلديام،دمحأدنسميفهنعهللايضريلعنبقلطدنسميفو،داؤد

ريدجلانمو،نحتمينألبقهللادبعنبيلعانثيأانث:دمحأنبهللادبعلاقثيح

لعفامكاديعقتالاليكنتواريزعتكلذلعفيةمئألاضعبنأعضوملااذهيفركذلاب

،ءالعلانبدمحمبيركيبأو،نيعمنبىيحيو،ينيدملانبانعةياورلاهكرتبدمحأ



امنإوناسنإيألنوكيالريزعتلانألماعمكحهنمذخؤيالدمحأبصاخفرصتاذهف

نعهدنسميفىور،اذههعينصعمدمحأو.سانلامهيدتقينيذلاةمئأللنوكي

يفسانلاقثوأنموهو"مزاخنبدمحمةيواعميألثمةعدبللةاعدمهأباوفصوسانأ

لاقىتح)ةعارزوبأودوادوبألاقامكءاجرإلاةعدبىلإةاعدلانمناكو"شمعألا

هللاقفهيلعتيبأفءاجرإلاةعدبىلإةيواعموبأيناعددقل:عيكولمرشخنبيلع

نععنتميملودمحأهقثوكلذعمو(كباحصأوتنأحلفتالكنإهلتلقاله:عيكو

.هنعةياورلا

ىلعايلعتعمس:لاقثيحةبيشيبأنبنامثعنبدمحمينيدملانبانععفادنممو

رفاكوهفىريالهللانأمعزنمورفاكوهفقولخمنآرقلانأمعزنملوقيربنملا

تعمسدلخمنبدمحملاقو،رفاكوهفةقيقحلاىلعىسومملكيملهللانأمعزنمو

لوقينيرهشبتومينألبقينيدملانبيلعتعمسلوقيةبيشيبأنبنامثعنبدمحم

ينيدملانبيلعتعمسيمرادلاديعسنبنامثعلاقو،قولخمريغهللامالكنآرقلا

داحأنومأمةقث:لاقويئاسنلاهقثودقونآرقلاقلخبلوقلاينعيرفكوهلوقي

.ثيدحلايفةمئألا

:ثيداحألاضعببهدرفت

هللادبعنبيلعدروأامليبهذلاهبقعتدقو،يليقعلا،اذهلجألهيفملكتنممو

،لوقلاهلظلغأوامهيلععباتيملنيتياوروأةياوربدرفتهنألءافعضلاهباتكيفينيدملا

ديزموهطباضىلعكلذلدثيدحبدرفتاذإنقتملاةقثلانإلب:الئاقفدرأمث

يعفاشلاقفاوياذهيبهذلانأكشالو،هنارقأظفحيملامهظفحورثألاملعبهمامتها

امبةقثلادرفنينأذوذشلانمسيلف،حلطصملابتكيفدمتعملاوهوذاشللهفيرعتيف

نمةعامجفلاخينأوأ،هنمقثوأوهنمفلاخينأذوذشلاامنإو،هيلععباتيمل

.تاقثلا

:نيعمنبىيحي

نيعمنبىيحي:ليقو–نمحرلادبعنبماطسبنبدايزنبنوعنبنيعمنبىيحيوهو



رافنبدايزنبنوعنبنيعمنبىيحي:ليقو،ماطسبنبنوعنبدايزنبثايغنب

هلجرخدقو،يدادغبلاايركزوبأ،مهالومينافطغلا،يرملا–ماطسبنبرايخنب

ام:هلوقبينيدملانباكلذىلإراشأنممو،ثيدحللةباتكسانلارثكأوهو،ةعامجلا

تاعوضوملابتكيناكهنأهنعرثأىتح،نيعمنبىيحيبتكامبتكادحأملعأ

ءاعنصبنيعمنباىيحيدمحأىأر:لاقثيح،مرثألاكلذىكحامكاهنمزرتحيل

اهنأملعتوةفيحصلاهذهبتكت:دمحأهللاقفسنأنعنابأنعرمعمةفيحصبتكي

اهبتكأمعن:لاقف،هثيدحبتكتمثنابأيفملكتتتنألئاقكللاقولفةعوضوم

تباثيأ)،تباثنعاهلعجيفهدعبناسنإءيجيالىتحةعوضوماهنأملعأواهظفحاف

،ةياورلاليلق،ثيدحللهتباتكةرثكعمناكو،(سنأيفسانلاتبثأوهو،يانبلا

هبفرعوثيدحلاةباتكنمرثكأدقناك:لاقثيح،دعسنباكلذىلإراشأنممو

لاقامك،لاجرلايفهمالك،هنعةياورلاةلقبابسأزربأنمو،ثدحيداكيالناكو

ديبعوبأودوادوبأكلذركذامكلاجرلايفملكتنمرثكأنمىحيف،ةعرزوبأ

هيبايهرفلاومالسنبمساقلا

ضعبدجي،لاجرلايفىجيمالكيفرظانلانأىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاراشأدقو

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،ضقانتلا

.هلنيلئاسلاةرثكلكلذو،كلذدعبهفعضيمث،الجرقثويانايحأهدجناننأ.1

ريشيانايحأو،يوارلافعضىلإكلذباريشم،ءيشبسيل:لوقيانايحأو.٢

فصولاف،يوارلافعضكلذبينعيالو،رثكمريغيوارلااذهنأىلإكلذب

.فلتخمدصقملانكلونيتلاحلايفدحاو

ريشيانايحأو،يوارلافعضىلإكلذباريشم،ةقثبسيل:لوقيانايحأو.٣

يناعيالو،ةقثناكنإو،طبضلاماتةقثلابسيليوارلااذهنأىلإكلذب

نكلونيتلاحلايفدحاواضيأانهفصولاف،اقلطميوارلافعضكلذب

.فلتخمدصقملا

تاقثلاضعبنعلئساذإهنكلو،نيعمنبادنعهبابىلع،هبجتحيال:ظفل.4

الإاهلنيمل،ةمئألادنعادجةيلاعةجرديهو)ةجحلاةجردلاولصيملنيذلا،



انهوهو،مهجتحيال:لوقيهنإف،(نايفسوةبعشلاثمأنمريسيلارزنلا

قداصينمم،نايفسوةبعشلاثمأباونروقنإمهأينعيامنإو،فعضلاينعيال

.تاقثلاججحلاثيدحلضهنيالمهثيدحف،ةجح:هلوقمهيف

نباتارابعنمةقدرثكأينيدملانباتارابعنأىلإ،هللاهظفحدعسلاخيشلاراشأو

.نيعم

نبافالخ،ةقثوهف،سأبهبسيل:يوارلايفلاقاذإهنأىلإ،نيعمنباراشأدقو

اذهو،هيفرظنيوهثيدحبتكينمميوارلانأ،فصولااذهينعيذلا،متاحيبأ

وأ،مامإلاصنىلعفوقولابامإ،هتارابعنممامإلكدوصقمةفرعمةيمهأىلإريشي

.هماكحأءارقتساب

همالكلقنيفنيعمنباذيمالتفلتخااذإهنأىلإ،هللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو

يأرلااذهديأنمم،يرودلاسابعك،(نييدلبلا)نييدادغبلامالكىلإعجريهنإفلوقي

يفنيددشتملانمنيعمنبانأىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبنو،يملعملاخيشلا

نابانولبقتسياوناك،ةاورلاضعبنأظحاليو،ةديدشحرجلايفهتارابعو،حرجلا

هقيثوتلمحياذهىلعو،مهفعضعم،نيعمنبامهقثويف،مهثيداحأدوجأبنيعم

نأ"ليطابألانميرثوكلابينأتيفامعليكنتلا"يفيملعملاركذو،ءافعضلاضعبل

ىيحينألًالوهجمنوكينأقحتسيو،قثويمليذلاصخشلاقثويامبرنيعمنبىجي

.هقثويفتاقتللافلاخمهدجيالفهثيدحيفرظني

:ةهجنمنيعمنبايفملكتدقو

:نآرقلاقلخةنتفيفهتباجإ

نعةباتكلاىرياللبنحنبدمحأناك:لاقثيحيزارلاةعارزوبأكلذىلإراشأدقو

رظنةهجوضرعقبسدقو،رامتلارصنابأونيعمنباركذوباجأفنحتمانممدحأ

.ينيدملانبيلعةمجرتيفةلأسملاهذهيفدمحأ

:هبهذماهيففلاخيتلاةيهقفلاءارآلاضعببهدارفنا

نأسأباللوقيرطفلاةاكزيفىيحيتعمس:لاقثيح،يرودلاسابعهركذاماهنم

ديؤتيتلالاوقألانملوقلااذهلعلو،ةفينحابأمامإلاقفاوياذهوهو،ةضفيطعي



ىرأاللوقيىجيتعمسو،نيدهتجملافانحألاءاهقفنمنيعمنبانأبلاقنملوق

نآرقلانمةروسىلعهتأرماولجرلاجوزينأىرأالودلبلاريغبلجرلاىلعةالصلا

اهحكنأفالجراهرمأتكلمةأرمايفوديعيلاقهدحوفصلافلخيلصيلجرلايفو

نمهدعمكاحلانأركذلابريدجو،يلاولاىلإفنكيملنإفيضاقلاىلإبهذيلبلاق

.نيثدحملاءاهقف

.تاقثلايفنابحنباهركذو،يلجعلاهقثودقو

:لبنحنبدمحأ

ليصفتلابهيلعمالكلاقبسدقو،روهشملادنسملابحاصوهو،ةعامجلاهلجرخدقو

نأكشالو،ةجحوهومامإوه:لاقفهنعيألئسمتاحيبأنبالاق،دمحلاهللو

حرجيفهددشتبفرعليدعتلاوحرجلاةمئأنمريبكمامإنمةليلجةداهشهذه

،قودـص:هلوقبملسمكةمئألاضعبفصويفرصتقاىتح،مهليدعتولاجرلا

بهاذامبسانلاملعأناكالوكامنبالاقوةمئألادحأنومأملاةقثلا:يئاسنلالاقو

لوصأنمثلاثلالصألايه،مهنعهللايضرةباحصلالاوقأو،نيعباتلاوةباحصلا

سيلهنوكمغر)فوقوملامدقيهنإلب،ميقلانباكلذركذامك،دمحأبهذم

ناكيليلخلالاقو،فيعضلاعوفرملاىلع(ملعلالهألاوقأنمحيحصلاىلعةجحب

كسمأناكدقورارطضإلايفالإنيثدحملايفمالكلانعمهفكأومهعورأوهنارقأهقفأ

ةـقثدعسنبالاقو،هتيبيفهينبلالايوريناكامفناحتمالاتقونمةياورلانع

،هقفلايفيروثلاىلعيجنشوبلاميهاربإنبدمحمهمدقو،ثيدحلاريثكقودصتبث

يفددشتم،لاجرلايفهمالكةلقىلع،دمحأنأىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو

،نيحيحصلالاجرضعبيفملكتهنأىتح،يبهذلالاقامكالدتعمسيلو،حرجلا

يميتلاثراحلانبميهاربإنبدمحموةسينأيبأنبديزوةدربيبأنبهللادبعنبديرك

نكلو،لمتحمريغاهمهتقبطيفمهنمدرفتنأ،دمحأىأر،ءايشأباودرفتمهأل،

.فطلأهترابعو،نيعمنباددشتنملقأهددشت



:لاقفهنعيأتلأس:لجريفهيبأنعلبنحنبدمحأنبهللادبعلاقاذإ:ةلأسم

حجرنله،(فيعض):لاقفهنعلبنحنبدمحأتلأس:لاقفبلاطوبأءاجمث،(ةقث)

مأ؟ةفورعملاحيجرتلادعاوقلاعبت،هلمزالمهنبانألرخآلاةياورىلعهنعهنباةياور

،تضراعتاذإةمئألالاوقأةيقبىلعاذهيرسيلهو؟قودص:لوقنوامهنيبعمجت

قيرطنمتءاجيتلاةضراعتملانيعمنبالاوقأيفلوقلاام:لاثملاليبسىلعف

؟هريغوروصنمنبقاحسإ

لئسنوكينأامإ:نيرمألمتحتاهنإ:لاقو"ثيغملاحتف"بحاصاهركذةلأسملاهذه

امإو،ريبكلاظفاحلاكلذىلإرظنلابيأ،(ءيشبسيل):لاقفريبكظفاحبانورقمهنع

ركذو،اذهيفرظنينأيغبنيف:يواخسلالوقي،صخشلايفهداهتجاريغتنوكينأ

لاؤسلايفمهءانرقىلإةبسنلابمهفعضفنينورقمنيعمنبىيحيمهنعلئسةاورلةلثمأ

يناثلالئاسلالاحفرعننأدبالو،مهقثوفمهدرفمبمهنعلئسو،رابكظافحمهأل

،يناثلالاحةفرعمنمدبالف،هيبألهتمزالمودمحأنبهللادبعفرعننحنف،دمحأل

.يوارلااذهيففقوتلاىلوألاف،همزاليملولوقثوأنوكيدقف

:Vةقبطلا

:يراخبلاليعامسإنبدمحم

تارابعضعبىلع،هللاهظفحدعسلاخيشلازكراذلو،هلمجرتينأنملجأوهو

:اهزربأنمو،اهتقدوهترابعفطلىلعادكؤم،يراخبلا

هتاياورىلعتبلغنإف،تاركنملايورينمىلعاهقلطيهنإف:رظنهيفنالف:هلوق

لقنامك،يوارلااذهبذكبراعشإاذهيفو،(ثيدحلاركنم)لوقيهنإف،ةراكنلا

الف(ثيدحلاركنم)هيفتلاقنملك:لاقيراخبلانأبلاقثيح،ناطقلانباكلذ

لاقمث،رظنهيف:(نيدشر)يفهلوق،كلذىلعةلثمألازربأنمو،هنعةياورلالحت

.ثيدحلاركنم:هتاركنمتدازاملهيف

يف:لوقيانايحأو،رظنلاضعبهيف:لوقيانايحأو،رظنهثيدحيف:لوقيانايحأو

خيشلاعضيو،رظنلاضعبهثيدح



:يهو،ظافلألاهذهنيبزييمتلاامهلالخنمنكميدعاوق٣هللاهظفحدعسلا

.رظنلاضعبهثيدحيفوأهيف:هلوقنمدشأ،رظنهثيدحيفوأهيف:هلوقنأ•

يف:هلوقامأو،هسفنيوارلابقلعتي،رظنلاضعبهيفوأرظنهيف:هلوقنأ•

نمصخأو،يوارلاثيدحبقلعتيهنإف،رظنلاضعبهثيدحيفوأ،رظنهثيدح

.رظنهدانسإيف:هلوقكلذ

،جلبيأيفلاقامك،هبسأبال:هتاركنمتلقنإيوارلايفلوقيهنأ•

هـيف:رخآعضوميفهيفلاقدقو،ركنتسيامهلناكنإو،هبسأبالوهف

تدازنإف،هركذقبسامكركنتسيامهلناكنإوهبسأبالهنأمغر،رظن

يهو،ثيدحلاركنم:لوقيهنإفترثكنإف،رظنهيف:لوقيهنإف،رثكتملو

.مدقتامكهدنعجرحلاتاجرددشأ

خيراتلايفهتارابعدشأو،هوكرتىنعمبيهو،(هنعاوتكس):لوقيانايحأو•

مدختسينأادجردانلانمو(هثيدحنعوهيأرنعوهنعاوتكس):ريبكلا

ال:(حرجلاثيحنم)ايدعاصتماكحألاهذهبيترتنوكيف،باذك:ظفل

.باذك،ثيدحلاركنم،رظنهيف،رظنلاضعبهيف،هبسأب

اذهذخأدقو،ثيداحألاللعنميراخبلانكمتىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبنيو

خيراتلاوريبكلاخيراتلايفهدجنللعلانعهمالكرثكأو،ينيدملانباهخيشنع

بتكمهأنمهفصوب،ريبكلاخيراتلانعةعيرسةذبنمدقننأ،انبنسحيو،طسوألا

،ريبكلاخيراتلاىلعملكتنمزربأنمو،ءافعضلاوتاقثلانيبتعمجيتلا،مجارتلا

جهانمصخلثيح،ديفتسملاةفحتيف،هللاهظفح،روصنمرهامخيشلا،زاجيإب

:طاقن٣يفريبكلاخيراتلايفيراخبلا

،يوارلامسانملوألافرحللةبسنلابمجعملافورحىلعةاورلابيترت•

ءامسأمسالكيفمدقو،نيدمحملاءامسأبأدبدقو،هيبأمسانملوألافرحلاو

.ءابآلاءامسألابيترتنودبةباحصلا

.ليدعتوأحرجنمهلمجرتملايفاميراخبلامامإلاركذي•

وأ(هـنعاوتكس)وأ(رظنهيف)هلوقكةصاختاحالطصايراخبلامامإلل•



.دمحلاهللوافايبقبسدقو،(هثيدحاوكرت)وأ(ثيدحلاركنم)

يفلاقثيحيناميلايملعملاخيشلا،ريبكلاخيراتلانمدئاوفلاضعبىلإراشأنممو

:٦٨١صةومجملادئاوفلاةيشاحيف

نأيراخبلانأشنمنإفهرضيلبائيشربخلاديفيالخيراتلايفربخلايراخبلاجارخإ

.هيوارنهوىلعلديلالإخيراتلايفربخلاجرخيال

خيراتلاتازيممهللاهظفحدعسلاخيشلانعهللاهظفحهيقفلانمحرلادبعخيشلالقنو

:((ليدعتلاوحرجلايفةمدقم))ةلاسريفاهركذيتلاريبكلا

.ةاورلاءامسأنمةريثكءامسأركذدقباتكلااذه:ًالوأ

ناكنإو،ةياورمهلنيذلاةاورلاعيمجباتكلااذهيفبعوتسينألواحيراخبلاو

ضعبركذيً–انايحأ–هدجتكلذلو،بعوتسينألواحهنكل،ريثكلاهتافدق

يفهركذيذلامسإلااذهًاضيأنوكيدقو،دحاوثيدحالإمهلسيلنيذلاةاورلا

ةزيمهذهف،يراخبلاهركذيكلذعمو،أطخومهوةقيقحلايفوه((ريبكلاخيراتلا))

يتلابتكلانإفكلذلو،هتقبسيتلابتكلاعيمجنمعسوأهباتكف،يراخبلااهزيمت

.متاحيبأنبال((ليدعتلاوحرجلا))باتكك،ًاريثكهنمتدافتساهدعبنمتءاج

،ةيثيدحلاةعانصلاةهجنميوارلااذهقلعتتيتلاءايشألاضعبركذيهنأ:ًايناث

.مهيلعملكتيالمهضعبو،ليدعتلاوحرجلابةاورلاضعبيفملكتيهدجتف

نمةاورلاىلعمالكلايفعسوأمتاحيبأنبال((ليدعتلاوحرجلا))باتكربتعيو

.((خيراةلا))يفيراخبلا

.يوارلااذهذيمالتوخويشبمتهيامًاريثلكهلزأ:ًاةلاث

وهف؟عمسيملمأهنعيورييذلاخيشلانمعمسيوارلااذهلهركذيهنأ:ًاعبار

هذهثحبتيتلابتكلامهأنمهباتكربتعيكلذلو،مامتهالاةياغرمألااذهمتهم

.ةلأسملا

ملنالفوعامسنالف)ً–الثم–لوقيفتاعامسلاةلأسمىلعهبنيامًاريثكف

باتكىلعةينبمبتكةثالثمتاحيبأنبافلأدقو،ةمهمةدئافهذهو،(عمسي

:يهوريبكلاخيرالتلا



.((ليدلاعتلاوحرلجلا))–1

للعمباتكهنأ((ريبكلاخيراتلا))باتكتازيمنمنأيتأيفوسو،((لدعلا))–٢

.ليسارملابالتك–٣س

مهخويشنمةاورلاءالؤهعامسةلأسميفوه((ليسارملا))باتكنأاذهنمدهاشلاف

يوارلاعامسمدعوهو،ماعلاهانعمبلاسرإلالوانتيوهف،؟اوعمسيملوأاوعمسله،

هانبدقباتكلااذهف،حلطصملابتكيفهيلعفراعتملاصاخلاىنعملاال،هقوفنمم

.ةلأسملاهذهًاريثكمتهييراخبلاف،يراخبللريبكلاخيراتلاباتكىلع

،ةبخنلاحرشىلعهقيلعتيفهللاهظفحمعنملادبعنبورمعخيشلاركذ:ةلأسم

تابثإوهف،نالفنمعمسنالف:هخيراتيفلاقاذإ،يراخبلانأبلئاقلايأرلا

هنمدافتسيالو،دنسللةياكحدرجموهف،نالفنعىورنالف:لاقاذإو،عامسلل

ىلعلديالامهالك،دنسلاةياكحوعامسلاةياكحنأبلاقهنكلو،عامسللتابثإ

خيراتلايفمدآنبديبعةمجرتيفيراخبلالوقبكلذللدتساو،عامسلاتابثإ

اقبطف،نانسنبىسيعهنعىورو،امهنعهللايضرةريرهابأورمععمس:ريبكلا

يضرةريرهيبأورمعنممدآنبديبععامسلاتابثإلوقلااذهنوكي،لوألايأرلل

،رماعنبدوسأقيرطنم،هدنسميفدمحأهجرخأام،اذهىلعدريو،امهنعهللا

نأ،بيعشيبأو،ميرميأو،مدآنبديبعنع،نانسيبأنع،ةملسنبدامحانثدح

:لاق،سدقملاتيبحتفركذف،ةيباجلايفناك،هنعهللايضرباطخلانبرمع

باطخلانبرمعتعمس:لاق،مدآنبديبعنع،نانسوبأينثدحف:ةملسوبألاقف

قلعثيح،ثيدحلاركذف...،يلصأنأىرتنيأ:بعكلالوقي،هنعهللايضر

وهونانسوبأف،ركنمدانسإلااذهو:هلوقبةياورلاهذهىلعهللاهظفحورمعخيشلا

درينأهلمزليوارنموارعامستابثإنأكشالو،ثيدحلافيعضنانسنبىسيع

،اذهىلعدريدقنكلو،ملعأهللاو،دانسإلااذهيففتنماذهو،حيحصدانسإب

نوكيف،رخآببسلةياورلادرنوكيو،يوارلافعضمغر،عامسلاتبثيدقهنأ

.عامسلاتوبثمغر،هظفحءوسلبقنمافعضملاثملاليبسىلع،يوارلا



ما

ملههما

نيبيهنإففالتخاهمسايفعقواذإيوارلانأ:((ريبكلاخيراتلا))تازيمنم:ًاسماخ

عسوتيانايحأهنإىتح،يوارلااذهمسايفحجارلاركذينألواحيو،فالتخإلااذه

،فالتخإهمسايفعقويذلايوارلااذهمسانيبينألجأنم،ديناسألاقوسيف

دقف،لصحيامًاريثكاذهوفالتخإهمسايفعقيدقيوارلاف،ًادجةمهمةيضقهذهو

،وارلاوهمسإلااذهنأنظيدقو،ةاورلاددعتديفيفالتخإلااذهنأناظلانظي

،دحاووارلامساوهامنيب،رخآوارلثلاثلامسإلااذهو،وارلرخآلامسإلااذهو

هجوأةرشعىلعيوارلااذهمسايففالتخالاعقيدقًانايحأو،همسايففلتخا

.ةيضقلاهذهمتهيًاضيأيراخبلاف،كلذنمرثكأًانايحأو

ًاطخوًامهونوكييذلامسالانأ:((ريبكلاخيراتلا))باتكتازيمنم:ًاسداس

نأنظوأطخأدقيراخبلانأنظيدقاذهيفهعينصفرعيملنمكلذلو،هركذي

.كلذدمعتييراخبلاف،قباسلايوارلاريغيوارلااذه

يتلاءامسألاددعبهلمجرتيهنإفةثالثوأنيهجويففالتخاهمسايفعقيامدنعيوارلاف

مسايففلتخاول،دمحمنبدمحأ:ًالثمف،يقيقحلاهمساوهءامسألاهذهيأفلتخا

،ةثالثلاءامسألاهذهتارمثالثهلمجرتييراخبلانإفدلاخوأميهاربإليقفهيبأ

امدنعف،أطخةياورلاهذهيفعقونوكيويوارلااذهمساىلعفقتامدنعًانايحأف

ةدئافلاهذهف،دوجوممسالااذهنأدجت،يراخبلل((ريبكلاخيراتلا))ىلإعجرت

.((ريبلكلاخيراةلا))دئاوفنامةمهم

.ثيداحألانمريثكللعهيف،للعُمباتكهنأباتكلااذهدئاوفنم:ًاعباس

ىسوميبأنعءاجيذلاثيدحلا،باتكلااذهيفاهللعيتلاثيداحألاهذهنمف

اهباذعلعج،ةموحرمةمأيتمأنإ)):لاقمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانأيرعشألا

ىلصيبنلانعربخلاو:لاقثيدحلااذهركذامدنعيراخبلاف،((ايندلايفاهيديأب

ديريو،رهشأونيبأورثكأنوجرخيمثنوبذعُيًاموقنأوةعافشلايفملسوهيلعهللا

مهلجنأبمعزنمىلعدراذهيفو)،ثيدحلااذهيفءاجامللعينأكلذب

سيلهنأثيدحلااذهرهاظنأوهو،(نوتملاىلإرظنلانودديناسألادقنناكنيثدحلا



،ةمألاهذهباذعيهبئاصملاونتفلانأو،نيملسملاىلعةرخآلايفباذعكانه

نمكانهنأو،رانلاىلإةمألاهذهنمددعلوخديفتءاجيتلاثيداحألاامنيب

،نيحلاصلاوأ،ةكئالملاوأ،مالسلاوةالصلامهيلعءايبنألاةعافشبجرخيمث،بذعي

نمكانهنأديفتثيداحألاهذهف،ىلاعتوهناحبسنيملاعلابرةمحربوأ،دارفألاوأ

،يراخبلاهلعأيذلاثيدحلااذهيفءاجاملًافالخةمايقلاموينيملسملانمبذعي

كلذلوباتكلااذهيفاهللعنيبو،ةريثكثيداحأللعهنأباتكلااذهتازيمنمف

بتكةثالثفلأدقمتاحيبأنبانأ–(هللاهظفحدعسلاخيشلايأ)تركذامك–

باتكيفدروأو،هل((لالعلا))باتكاهنمو،((ريبكلاخيراتلا))نماهدافتسا

يفامحاضووثيداحألاهذهللعنيب–ثيدحفالآةثالثنمرثكأ((للعلا))

يفايلجاذهرهظيويذمرتلا،يراخبلاتاليلعتنمدافتسانممو،مالكنماهدانسإ

. 4 للع

اممواهدنسأو،راثآلاوثيداحألانمًاريثكدروأهنأباتكلااذههبزيمتيامم:ًانماث

ىلإهبندقو،ماشلالهأرابخأيفماهوأهلعقودقيراخبلانأ،هيلعهيبنتلايغبي

هخيراتيفهلعقييراخبلاو:لاقثيح،مكحلاومولعلاعماجيفبجرنباكلذ

يرماعلاجالجللانبدلاخةمجرتيفلاقثيح،يبهذلاو،ماشلالهأرابخأيفماهوأ

:لاقثيح،ةدقعنباو،ماشلالاجربريبخلابسيليراخبلاو:مالسإلاخيراتيف

،اهيفرظنفمهبتكذخأهنأكلذو.ماشلالهأيفطلغلاليعامسإنبدمحملعقيدق"

،"نانثاامهأمهوتيو،همسابرخآعضوميفهركذيو،هتينكبمهنمدحاولاركذامبرف

هللاهظفحنيمألادمحمخيشلاهبنو،ميحدوهنييماشلابسانلاملعأنأمولعمو

مغر(يراخبلاخيش)ينيدملانبانأىلإ،(ثيدحلالهأىقتلميفريهشلاوضعلا)

فرصتب).نييماشلاثيدحيفماهوأاضيأهلعقتتناكهنإف،ثيدحلاللعيفهرحبت

.(هللاهظفحدعسلاخيشلامالكيفريسي

:يزارلاةعارزوبأ

،نيثيدحملسمهنعىور،يموزخملاخورفنبديزينبميركلادبعنبهللاديبعوهو

،ليدعتلاوحرجلايفددشتمةعرزابأنأىلإرظنلاهللاهظفحدعسلاخيشلاتفلدقو
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مزالدقو،ننسلاخسننيبفالتخاىلعةاورلاضعبوثيداحألاضعبفيعضت

عورفلايفلئاسملاقاقدنعهلأسو،ةدمهسلجممزالوهبرثأتو،دمحأمامإلا

.لوصألاو

زيمتيملسمنأىلإرظنلاتفليهللاهظفحدعسلاخيشلاو،هلمجرتينأنملجأوهو

هيراخبلافالخ،ةرابعلاةلوهسب

:٨ةقبطلا

نميئاسنلانيكمتىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو،هننسنعمالكلاقبسو

هيلعىنثأو،اهيفملسمىلعهامدق،يكبسلاويبهذلانأىتح،ةيثيدحلاةعانصلا

يفريخ"هننس"يفرظننمو،ريثكثيدحلاهقفىلعيئاسنلامالك:لاقف،مكاحلا

.همالكنسح

:ةرزجحلاص

رسبنبهللادبعنعيورامعمسهنألةرزجمبقلدقو،يدسألادمحمنبحلاصوهو

،ةرزج،اهفحصف،يازلاوءارلاوةمجعملاءاخلاب،ةزرخييقريناكهنأهنعهللايضر

ىلعهلاوقأيفلدتعمهنأىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو،ءارلاويازلاوميجلاب

.لاجرلا

: ةميزخنبا

.اريثكسيلليدعتلاوحرجلايفهمالكو،هقفلابءيلمةميزخنباحيحص



:٩ةقبطلا

.يقرشلانبدماحيأباهليبهذلاظفاحلالثمو

:١٠ةقبطلا

: رمعنبهللاديبع

يدهمنبامدقوعفانيفكلامىلعحلاصنبدمحأوديعسنبىيحيودمحأهمدقدقو

:نيعمنبالاقو،عفانيفرخآلاىلعامهدحأمدقيملفنيعمنبافقوتوهيلعاكلام

وأكيلإبحأوه:هلليقف،ردلابكبشملابهذلاةشئاعنعمساقلانعهللاديبع

ركاشدمحأخيشلانأركذلابريدجو،بحأيلإوهلاقةشئاعنعةورعنعيرهزلا

خيشلاهبنو،اهنعهللايضرةشئاعنعديناسألاحصأنمضنيدانسإلاالكركذ،

كلذحضتيو،ةلزنمهنمىندأوهو،هللادبعىعدياخأهلنأىلإ،هللاهظفحدعسلا

.يليقعللءافعضلايفوبيذهتلايفهللادبعةمجرتةعجارمنمرثكأ

: نوعنبهللادبع

يبأنبنامثعورازبلاويئاسنلاومتاحوبأونيعمنباهقثوو،ةعامجلاهلجرخدقو

اراعشإاذهيفلعلو،اينامثعناكهنأ،دعسنباركذو،يلجعلاودعسنباوةبيش

عدبلالهأىلعةدشوةنسلايفةبالصسانلارثكأنمناكدقف،ةعيشلانعهفارحناب

.تاقثلايفنابحنباهفصوامك،

:مادكنبرعسم

دـمحأهقثوو،هظفحةدشلفحصملابمتاحوبأوةبعشهبقلو،ةعامجلاهلجرخدقو

:لاقونايفسىلعمتاحوبأهمدقو،يلجعلاورامعنباوةعرزوبأونيعمنباو

نأىتحءاجرإلاةهجنمهيفملكتدقو،نقتأواثيدحدوجأوادانسإىلعأرعسم

يفهنأىلإ،هللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو،اذهلجألهتزانجدهشيملنايفس

بيبحنبرعسمومادكنبرعسمامهو،مسإلااذهنالمحيطقفنالجرةتسلابتكلا



.ةقثامهالكو

:١١ةقبطلا

: ديزنبدامح

لآىلومقرزألايرصبلاليعامسإوبأيمضهجلايدزألامهردنبديزنبدامحوهو

نببوقعيكلذركذامك،ينايتخسلابويأيفسانلاتبثأوهو،مزاحنبريرج

:ةملسنبدامحنيبوهنيبحيجرتلاةلأسميفةضافتسابءاملعلاملكتدقو،ةبيش

ةبيشنببوقعيوةعرزاوبأولبنحنبدمحأوعيكووعيرزنبديزيهحجردقف*

ىلعةتسلابتكلاباحصأقافتإ،اذهديؤيامملعلو،ةملسنبدامحىلع

،طقفيانبلاتباثثيدحيفملسمهبجتحاامنيب،ديزنبدامحثيدحجيرخت

ركذامك،قيلاعتلايفهلىورامنإو،يراخبلاهبجتحيملو،هيفسانلاتبثأهنأل

.بيذهتلايفظفاحلا

:ةريهشلاهتلوقملاقوةملسنبدامحيحمجلاةيواعمنبهللادبعحجرامنيب*

نباىلعةملسنبالضفومهردنبديزنبدامحورانيدنبةملسنبدامحانثدح

مهودقو:هلوقبتاقثلايفنابحنبادردقو،مهردلاىلعرانيدلالضفكديز

املـضفدارألئاقلانوكينأالإمهردلاورانيدلانيبامكامهنيبنأمعزنم

نبدامحنمعروأونيداولضفأناكةملسنبدامحنألنيدلاولضفلايفامهنيب

.(فرصتب).ديز

اذـهيفلعلو،ثيدحلاريثكةجحاتبثةقثناكواينامثعناك:دعسنبالاقدقو

ظفاحدامحنأىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو،عيشتلانعدامحفارحناباراعشإ

.رابخأللدقانبسيلهنكلو،

:ةمادقنبةدئاز

متاحوبأهقثوو،هثيدحجيرختبةتسلابتكلاباحصأنعيراخبلادرفنادقو



لهأنمقودصةعرزوبألاقو،يلهذلاوينطقرادلاويلجعلاودعسنباويئاسنلاو

هعمسيىتحعامسدعيالنينقتملاظافحلانمناكتاقثلايفنابحنبالاقو،ملعلا

نكيمل:لاقفقاحسإيبأنعهثيدحيفيسلايطلادوادوبأملكتو،تارمثالث

.قاحسإيبأثيدحيفذاتسألابةدئاز

:دعسنبثيللا

دعاسنباويئاسنلاونيعمنباودمحأهقثودقو،ةتسلابتكلاباحصأهلجرخ

اوموقيملهباحصأنأالإكلامنمهقفأثيللا:يعفاشلالاقو،ةعرزوبأويلجعلاو

ىوراملصفيناكهنأهللادبعهنبالقنو،يريقملاثيدحيفدمحأهمدقو،هب

يكملاريبزلايبأنعهثيدحو،ةريرهيبأنعهيبأنعىوراموةريرهيبأنعيربقملا

هنأل،هنعهللايضررباجنعريبزلايبأثيدححصأوه،هنعهللايضررباجنع

اهعمسيتلاثيداحألاىلعهلملعينأهنمبلطو،هنعهللايضررباجنعهباتكذخأ

نباودمحأهيفملكتو،هنعهللايضررباجنعهتنعنعانمأف،هنعهللايضررباجنم

عامسلايفلهاسيناك:نيعمنبالاقف،هذخأيفةلوهسلاةهجنميدزألاونيعم

.خويشلاو

:١٢ةقبطلا

:نوراهنبديزي

،ةاطرأنبجاجحىلعهحجرو،دمحأهقثودقو،ةتسلابتكلاباحصأهلجرخ

نببوقعيومتاحوبأوةبيشيبأنبركبوبأويلجعلاونيعمنباوينيدملانباهقثوو

ةهجنمديزييفملكتدقو،تاقثلايفنابحنباهركذو،عناقنباوةبيش

هيفيلكروبامفنوعنعادحاواثيدحالإطقتسلدام:هسفننعلاقف:سيلدتلا

.ىورنمعيلابيالوزيميالهنألثيدحلاباحصأنمسلديديزي:نيعمنبالاقو

هرصببهذنيحديزيىلعباعيناك:لاقف،برحنبريهزةمثيخوبأهيلعملكتو

اذهمهفأتسلو)هباتكنمهظفحتفهتيراجرمأيفهفرعيالثيدحنعلئساذإامبر



.(ىنعملا

:بهونبهللادبع

يجاسلاويلجعلاوةاعرزوبأونيعمنباودمحأهقثودقو،ةعامجلاهلجرخدقو

هنأبليقىتح،ضرعلانمعامسلالصفيثيدحلاحيحصدمحألاقو،يليلخلاو

متاحوبألاقو،(خيشلاىلعةءارقلل،انربخأ)و(عامسلل،انثدح)نيبقرفنملوأ

لاقو،ريثكبهنماثيدححصأوملسمنبديلولانميلإبحأقودصثيدحلاخاص:

ىلعروديرصموزاجحلاثيدحومقاقثوسانلاةلجأنمبهونباو:يدعنبا

نمةياورلابخيشلاريغدرفتدقومهعوطقمومهدنسممهلهعمجوبهونباةياور

الو،(لاقنلايفتأطخأامبرف،اماللخقايسلايفنأيلودبيو)ءافعضلاوتاقثلا

مامإنمةمهمةداهشيهو)،تاقثلانمةقثهنعثدحاذإاركنماثيدحهلملعأ

.(ءارقتسإلاوعبتتلابفرع

جيرجنبانعبهونباثيدحيف:لاقفجيرجنبانعهثيدحيفدمحأملكتو

.هريغاهبيتأيالءايشأبهنعيتأيهنألقدصةناوعوبألاقو،ءيش

هدلبلهأبهذمنألعامسلايفلهاستيناك:لاقف،هعامسيف،يجاسلاملكتو

أطوملهتياورنأىلإيليلخلاراشأو،نالفينثدحاهيفلوقيوةزئاجمهدنعةزاجإلانأ

.ىرخأةياوريأنعديزت،كلام

:١٣ةقبطلا

:برحنبريهزةمثيخوبأ

ملسمهنعىوردقو،ةجامنباويئاسنلاودوادوبأوملسمويراخبلاهلجرخدقو

نباويئاسنلاونيعمنباهقثودقو،اثيدحنينامثوىدحإوثيدحيتئاموثيدحفلأ

نماطباضانقتمناك:تاقثلايفنابحنبالاقو،حاضونباومتاحوبأوعناق

.نيعمنبىيحيودمحأنارقأ



:ةبيشيبأنبركبوبأو

متاحوبأهقثودقو،ةجامنباويئاسنلاودوادوبأوملسمويراخبلاهنعىوردقو

نبىيحيمدقامنيب،نامثعهيخأىلعدمحأهمدقو،عناقنباوشارخنباويلجعلاو

نيثالثيراخبلاهنعىورةرهزلايفو،تاقثلايفنابحنباهركذو،نامثعنيعم

دقو،ركبيبأنعنيرثكملانمملسمف،اثيدحنيعبرأوةئامسمخوافلأملسمواثيدح

.ركبيبأنعرثكأامكهنعرثكيملهنكلو،اضيأنامثعهيخألىور

:ريمننبهللادبعنبدمحم

نباوعناقنباوحاضونباويئاسنلاومتاحوبأودمحأهقثوو،ةعامجلاهلجرخدقو

مالاكنيعمنباودمحأمدقو،تاقثلايفنابحنباهركذو،حلاصنبدمحأونيهاش

نبا:دواديبأنعيرجآلالاقو،هاوسنممالكىلعنييفوكلاخويشيفريمننبا

.اثيدحه٧٣ملسمواثيدح٢٢يراخبلاهنعىورةرهزلايفو،هيبأنمتبثأريغ

:يرصملاحلاصنبدمحأ

ثدحيملويئاسنلاهنمعمسو،لئامشلايفيذمرتلاودوادوبأويراخبلاهلجرخدقو

ناك:لاقف،لوقلايدعنباهيفلصف،ريهشفالخنمامهنيبثدحامل،هنع

نعكلامنعبهونبانع:اهنمثيداحأهيلعركنيوهيفيأرلاءيسيئاسنلا

نبدمحأو،ةحيصنلانيدلا:هعفرهنعىلاعتهللاىضرةريرهيبأنعهيبأنعليهس

يلهذلاويراخبلاهنعثدحوهتفرعمبنيروهشملانموثيدحلاظافحنمخاص

تعمسف،هيلعيئاسنلاءانثاءوسامأو،زاجحلاثيدحنمريثكيفهيلعامهدامتعاو

حلاصنبدـمحأيفملكتييناسارخلااذهلوقييقربلاناسحنبنوراهنبدمحم

اذهو:لاق،هيفملكتينأىلعكلذهلمحفهسلجمنمهدرطفدمحأسلجمترضحو

نبسنويبهونبانعهاوردقةحيصنلانيدلاثيدحوهيلعىنثأدقلبنحنبدمحأ

اوتفتليملءاملعلانإفاذلو،ةمثعنبدلاخنبدمحمكلامنعهبثدحوىلعألادبع

:هتيفلأيفيقارعلالاق،هيفيئاسنلامالكل



حلاصنبدمحأيفينسنلاكحراجلامالكلادراعرو

هيفملكتدقو،تاقثلايفنابحنباهركذو،متاحوبأويلجعلاويراخبلاهقثودقو

:ةهجنم

ريشي)،يئاسنلالاقامكهللادمحباندنعنكيملو:ديعسوبألاقامك:ربكلا*

،ربكلاريغةفآهلنكيملو،(حلاصنبدمحأيفيئاسنلامالكبدادتعإلامدعىلإ

.تاقثلايفنابحنباكلذركذو

ليزن،يمومشلاحلاصنبدمحأمساعمهمساقافتإةجيتنثدحيذلالاكشإلا*

نعلئسامل،نيعمنبالوقلمحياذهىلعو،ثيدحلاعضوبماقايذلا،ةكم

دارأامنإو،يرصملاحلاصنبدمحأدريملوهف،باذك:لاقف،حلاصنبدمحأ

حلاصنبدمحأقثونيعمنبانأاذهديؤييذلاو،يمومشلاحلاصنبدمحأ

.يراخبلاكلذلقنامك،يرصملا

:١٤ةقبطلا

:يرودلاسابع

.خيراتلايفباتكهلو،نيعمنباذيمالتنموهو

:ةراونبملسمنبدمحم

اذكو،هقثوو،هلجيرختلاب،ةتسلابتكلاباحصأنيبنم،يئاسنلادرفتدقو

ضعبهيلعذخأهنكلو،تاقثلايفنابحنباهركذو،ةدقعنباومتاحيبأنباهقثو

.فلصلا

:يذمرتلا

لئامشلاوخيراتلاوللعلاوعماجلاهتافنصممهأنمو،هلمجرتينأنملجأوهو

حراجلايفلدتعميذمرتلانأبلوقي،هللاهظفحدعسلاخيشلاو،دهزلاوةيدمحملا

لوقيو،يذمرتلالهاستنمركذاممغر،يذمرتلاحيحصتيكزيو،ليدعتلاو

امماذهو،ةلعهبيذلاوأفيعضلاثيدحلا،نسحلابدصقييذمرتلانأبهللاهظفح



اذكو،هقثوو،هلجيرختلاب،ةتسلابتكلاباحصأنيبنم،يئاسنلادرفتدقو

ىتح،هلامزالمناكهنألةزيممهيبأنعهللادبعةياورو،بيطخلاوينطقرادلاهقثو

عنماملدمحأنأىلإةفاضإلاب،ةثالثوأنيترمهتعمسدقفيبألاقلوقأءيشلك:لاق

دبعنأىلإيدعنباراشأو،هدالوأالإهيلعأرقيملو،هتيبيفعطقنا،ةياورلانم

اذهلدمحأنمقيثوتكشالباذهو،هنعبتكينأهوبأهرمأنمنعالإبتكيملهللا

ىلإريشيناكهنأىتح،هيبأنعلقنلايفةنامألاديدشهللادبعناكو،يوارلا

،ديقلااذهالإهيبأنعاهيورينأزيجتسيالو،دنسملايفهيبأنعهتاداجوعضاوم

.هطخوهيبأتايورمبسانلاملعأهنأمغر

:ةمثيخيبأنبدمحأ

.برحنبريهز،ةمثيخيبأنباوهو

:١٥ةقبطلا

:دعاصنبا

:يبهذلالاقو،ظفحلاومهفلايفدواديبأنباىلعيروباسينلايلعوبأهمدقدقو

،ينطقرادلاهقثودقو،هرحبتىلعلديللعلاو،لاجرلايفنيتممالكدعاصنبال

،دناسملاو،ننسلا،هتافنصمزربأنمو،دعاصينبىلعيبرحلاميهاربإهمدقو

.نيدلارومأيفنيعبرألاو،تاءارقلاو

:يروباسينلادايزنبا

.تادايزلابهئانتعابفرعدقو،يروباسينلادايزنبدمحمنبهللادبعركبوبأوهو

: مرخألانبا

.مكاحلاهللادبعيبأخويشنم،يروباسينلامرخألانببوقعينبدمحموهو



:٦١ةقبطلا

:يليعامسإلاركبوبأ

ىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاهبنو،مالسإلاخيش،تابثلا،ظفاحلا،مامإلا:يهذلالاق

ةلثمألازربأنمو،همجارتيفيراخبلاشقاندقو،يراخبلاحيحصىلعهجرختسم

هلملسيملو،"رباقملايفةالصلاةيهاركباب"ةمجرتيفيراخبللهتعزانمكلذىلع

،ضايرلافراعملاةبتكمةعبط،٢٧١ص،"زئانجلاماكحأ"يفهشقانوينابلألاخيشلا

يأ)فنـص:ةياهنلاوةيادبلايفلاقثيح،ريثكنباظفاحلا،كلذىلإراشأنممو

.ةريزغمولعو،ةريثكدئاوفهيف،يراخبلاحيحصىلعاباتك(يليعامسإلا

:يدعنبا

أدبيثيح،مهيفملكتملاةاورلاهيفركذثيح،ءافعضلايفلماكلابحاصوهو

زيمتيوهو،تاياورنمهيلعركنتساامركذيمث،هيفملكتملايوارلاركذب

نيدهتجملانموهو،لادتعإلابلاجرلايفهلاوقأزيمتتو،وارلكتايورملهئاصقتساب

يفيداعنباجهنمنعةرصتخمةذبنمدقننأانبنسحيو،لاجرلاىلعمكحلايف

:لماكلا

مهلوقلبقينيذلاليدعتلاوحرجلاةمئأءامسأ،هباتكةمدقميفيدعنباركذ•

.مهمهتفرعملرابخألاةاوريف

.لوألافرحلاايعارمءاجهلافورحىلعمهلمجرتملاةاورلابتر•

حضاواذهو،قودصلاوأ،ةقثلاةبترميفمهنيذلاةاورلاركذنعضرعأ•

.ةصاخءافعضلايفاذههباتكنأل

Oدنسلابحيرجتلاوليدعتلايفةمئألالاوقأقاس.

.فعضلانمبرضبركذنملكركذ•

،قبسامك،وهف،لاوقألاهذهنيبحيجرتلاعم،مهيففلتخانمركذو•

.لاجرلاىلعمكحلايفنيدهتجملانم

Oزربأنماذهو،هريكانموهبئارغنمهلجأنمفعضيامهاورامموارلكلركذ



.هباتكيفهركذينمتايورملاءاصقتسإلاديدشوهف،يدعنباجهنمملاعم

هيلعو،حرجلابتكلمكأوهو:لاقثيح،يباتكلا،باتكلااذهىلعىنثأنممو

ملو:مالسإلاخيشلاقو،نورخأتملاونومدقتملاعجرلوقيامىلإو،دامتعإلا

.هلثمهنفىففنصي

:مكاحلادمحأوبأ

هظفحريغتىلإ،مكاحلاهللادبعوبأهذيملتراشأدقو،ىنكلاوءامسألابحاصوهو

،لاجرلايفهلاوقأيفدلقموهو،اطالتخاريغتلااذهنوكينأىفنو،هتايحرخآيف

كلذىلإراشأامك،اهصخليو،هوقبسنمءارآعمجيثيح،يدعنبافالخ

.هللاهظفحدعسلاخيشلا

:١٧ةقبطلا

:ةدنمنبا

،لابجلانمالبجناك:لاقثيح،ميعنوبأ،ءاملعلانمهيلعىنثأنمزربأنمو

يتلاةديدشلاةشحولاعمميعنوبأهلوقياذهف:هلوقبءانثلااذهىلعيبهذلاقلعيو

،ةمئألاطورشيففلأنملوأهنأبهللاهظفحدعسلاخيشلالوقيو،هنيبوهنيب

،يئاسنلامسرىلعاذه:الثملوقيف،ثيداحألاىلعهماكحأنمايلجكلذرهظيو

:١٨ةقبطلا

: يباقربلا

نأشةلالجل،ثيداحألاللعنعينطقرادلالئسيناكو،ينطقرادلاذيمالتنموهو

.للعلايفينطقرادلا

:١٩ةقبطلا

:يقهيبلاركبوبأ



ءاهقفزربأنموهو،اريبكاءانثءاملعلااهيلعىنثأيذلا،ىربكلاننسلابحاص

نمام:لاقثيحينيوجلايلاعملايبأنيمرحلامامإ،كلذىلعدكأنممو،ةيعفاشلا

يعفاشلاىلعهلةنملانإف،يقهيبلاركبابأالإ،ةنمهيلعيعفاشللوالإيعفاشهيقف

وبأباصأ:هلوقبيلاعملايبألوقىلعيبهذلاقلعيو.هبهذمهرصنيفهفيناصتل

ىلعارداقناكلهيفدهتجيابهذمهسفنللمعينأيقهيبلاءاشولو،وهاذكه،يلاعملا

اهيفحصامملئاسمرصنبحوليهارتاذهلو،فالتخإلابهتفرعموهمولعةعسل،كلذ

.ثيدحلا

:٢٠ةقبطلا

:يديمحلا

نموهو،يسلدنألايديمحلادمحموهانهدوصقملايديمحلانأ،دعسلاخيشلاهبني

.يراخبلاخيشيديمحلاركبابأسيلو،بيطخلاومزحنباذيمالت

:٢١ةقبطلا

.ةياورلانمنيرثكملانموهو،يفلسلاظفاحلابيبهذلااهللثمدقو

:٢٢ةقبطلا

بحاص،يمزاحلاىسومنبدمحمركبوبأوهو،يمزاحلابيبهذلااهللثمدقو

.ةتسلاةمئألاطورشيففلأنمموهو،خوسنملاوخسانلايفرابتعإلا

:٢٣ةقبطلا

: يسدقملاءايضلا

ثيداحألااهيفقاسيتلا،ةراتخملابحاص،يسدقملادحاولادبعنبدمحموهو

،مكاحلاكردتسمىلعمالسإلاخيشاهمدقدقو،ةحصلااهيفطرتشادقو،هدانسإب

يذمرتلاحيحصتنمةيزمىلعأهحيحصتنأ،يعفارلاجيرختيفيشكرزلاركذو

نماريخناكنإولهاستلابفورعمءايضلانأبينابلألاخيشلالوقيو،نابحنباو



.مكاحلا

:سانلاديسنبا

،يدقاولاوقاحسإنبانعسانلاديسنباعافد،هللاهظفحدعسلاخيشلاركذدقو

.يذمرتلاثيداحأللعىلعسيفنمالكهلو

يفةغلابملاىلعلداماهالعأو،ليدعتلاظافلأضعبركذيفيبهذلاظفاحلاأدبمث

خيشلاهبندقو،سانلاقثوأنالف:لاقينأك،لعفأنزوىلعناكوأ،قيثوتلا

:نأثيح،نقتمةقثو،ظفاحةقثيظفلنيبقرفلاىلإ،هللاهظفحدعسلا

.اهطبضعمةياورلاةعسىلعلدت:ظفاحةقث•

،ثيدحلاةياورنمالقمناكامبرف،ظفحلانمةبترملقأناقتإلاف:نقتمةقث•

،نقتمهنأظفاحلاىلعقلطيانايحأو،اليلقناكنإو،هيورياملنقتمهنكلو

.ةياورلايفعسوتاذإالإظفاحهنأبنقتملاىلعقلطيالف،سكعالو

ةياورللانقتمنوكيالدقو،ةياورلايفعسوتملاوهو:قودصظفاح-

.الماكاناقتإ

.ةياورلايفاعسوتمنوكينأمزليالنكلو،نقتملاوهو:فراعةقث-

ةقثلاوهظفاحلاعسوتملانأل،ةياورلايفعسوتملاريغابلاغوهو:ةقثلا-

.ظفاحلا

:بهاذمةثالثيهو،درفتلايفملعلالهأبهاذمىلإهللاهظفحخيشلاقرطتمث

واراهيفدرفتينأردنييتلا،ةرخأتملاتاقبطلايفةصاخو،اقلطمدرفتلالوبقمدع

:بهذملااذهىنبتنمزربأنمو،هيلععباتيالثيدحب

نبانععفاننعرمعنبهللاديبعلاثيدحركنأثيح،ناطقلاديعسنبىجي•

داعهنكلو،هيلععباتيمل،ةقثهنأمغر،هللاديبعنأل،امهنعهللايضررمع



هظفحيفملكتمهنأمغر،رمعنبهللادبعهيلعهعباتامل،ثيدحلااذهلبقو

يف،(نيملسملانم):كلامةدايزلوبقيففقوتثيح،لبنحنبدمحأ•

ةياوريفركذتملاهنأل،ذوذشلاباهيلعمكحينأداكو،رطفلاةاكزثيدح

عباتامل،اهلبقوداعهنكلو،عفاننعرمعنبهللاديبعوينايتخسلابويأ

ةجردىلإالصيملاناكنإو،اهيلعاكلامعفاننبرمعونامثعنبكاحضلا

.كلامناقتإوظفح

Oملو،اثيدحيعازوألاومامهلثمخويشلاىوراذإ:لاقثيح،يجيدربلا

.ركنمثيدحلاف،ادهاشمهثيدحلدجنملو،رخآدانسإبمهعباتنمدجن

اهزربأنمو،دودرملادرفتلااذهىلعةلثمأةدعىلإ،هللاهظفحدعسلاخيشلاهبندقو

.ةبيشيبأنبنامثعويكذوبتلاةملسوبأدارفنا.1

يبأنبديزينعدعسنبثيللانعديعسنبةبيتققيرطنمءاجام-

لخداذإناكملسوهيلعهللاىلصهنأ:اعوفرمليفطلايبأنعبيبح

ةالصلاتقولخداذإولحترامثةريخألااهيلإعمجىلوألاةالصلاتقو

اذـه:مكاحلالاق،(ريخأتلاعمجعمجيأ)ةالصلارخألحترموهو

هدانسإلاجرنأعم،يئاسنلاويراخبلاهركنأو،عوضومثيدح

يبأنعةياورلابفورعمريغبيبحيبأنبديزينأل،تاقثمهلك

.ةقبطلاهذهيفروصتينأنكميالدرفتلااذهو،ليفطلا

نابدامحثيدحوهو،دواديبأنعدمحأهاوريذلاركنملاثيدحلا-

ةبللايفالإةاكذلانوكتامأ):هيبأنعيمرادلاءارشعلايبأنعةملس

خيشلاقيرطنمهدنعنكيملهنأل،دمحأهاوردقف،ثيدحلا(...؟

رخآقيرطنمهدنعناكامنإو،ثيدحلااذهدوادوبأهنعىوريذلا

ةقبطنمدحاوهبدرفتيذلاثيدحلاحيحصتلقنيملىبهذلانأظحاليو



،(درافبيرغ)هنأبثيدحلااذهفصوو،(نيعباتلاعابتأةقبط)كلام

نموأيدهمنبنمحرلادبعوأناطقلاديعسنبىيحيدرفتينأردنيهنأل

:لاقثيحدوادوبأكلذىلإهبندقو،هيلعاوعباتيالثيدحبامهتقبطيف

دودرموهفناطقلاديعسنبىيحيوكلامالإهوريملابيرغثيدحلاناكول

،اهثيداحأةرهشىلإراشأ،هننسايازمنيبينأدارأاملدوادابأنإفاذلو،

باتكيفةفورعملاةيحالطصإلاةرهشلا،ةرهشلاهذهدصقيالوهو

.حلطصملا

اذهيفو،ينطقرادلاويذمرتلاويراخبلاوينيدملانبابهذموهو:ةقثلادرفتلوبق

،نيقيرطنمثيدحلايتأينأهحيحصيفطرتشا،يراخبلانأبلاقنمىلعدر

امنإ):ثيدحوهو،يراخبلاباتكيفثيدحلوأوهيأرلااذهىلعدرغلبأو

.دحاووار،تاقبط4يفهتياوربدرفتثيح،ثيدحلا(...تاينلابلامعألا

هاقودصوأةقثدرفتملاناكاءاوسنيرخأتملابهذموهو:اقلطملوبقلا

حالـصلانباامأ،متاحيبألثم،هلبقيالنمملعلالهأنمف،قودصلادرفتامأو

.ثيدحلانسحدرفنااذإقودصلانوربتعيفملعلالهأنمريثكو

:يلاتلاكيهو،ةقثلاتاجردىلإهللاهظفحخيشلاقرطتمث

ءاملعلاهيلعقلطيو،هثيدحلنقتم،هتاذيفقداص،هسفنيفلدعهنأبفصونم

:اهزربأنم،ظافلأةدع

.هطبضوهتلادعلامكو،يوارلاناقتإبراعشإهيفو:سانلاظفحأ-

.اهلاقتإعم،ةياورلايفعسوتلاىلعلديظفللااذهنأقبسدقو:ظفاحةقث-

هنكلو،القمناكامبرف،ةياورلايفاعسوتمنوكينأطرتشيالو:نقتمةقث-

ىلإ،هللاهظفحدعاسلاخيشلاهبنيو،كلذركذقبسامك،هيورياملنقتم



النقتلملانأل،سكعالو،نقتم:ظفاحلاةقثلاىلعنوقلطيدق،ءاملعلا

.ةياورلايفعسوتاذإالإاظفاحنوكي

هنأللبقيهثيدحف،هتلادعيفحورجملا،هسفنيفقداصلا،هثيدحلطباضلا.1

.كلذيفليصفتىلع،هنيديفحدقيامبهسبلتمغر،قداص

تقولاسفنيفمهثيدحو،حيرجتوأقيثوتب،دحأمهيفملكتيملنيذلاةاورلا-

ىلعاوسيلرمألاعقاويفمهو،ةقث:ظفلمهيلعقلطيءالؤهف،ميقتسم

:ةمئألامهلجرخنملاعبت،مهلاحفلتخيامنإو،قيثوتلانمةدحاوةجرد

هلححصنممىلعأةجرديفهنأكشال،ءالؤهنم،نيحيحصلايفهلجرخنمف

.كلذيفدحأمهبقعتيملو،يئاسنلاوةميزخنباويذمرتلا

:طرشبلوبقمءالؤهثيدحنأب،هللاهظفحدعسلاخيشلالوقيو

.دانسإلاةماقتساو،نتملاةماقتسا

نمناكنإ،ةقثهنوكبفصويذلا،يوارلااذهنأىلإ،هللاهظفحخيشلاهبنيو

نمناكنإمهبمللةبسنلاباذكو،ىلوأهيفةلادعلاورتسلامسانإف،نيعباتلاةقبط

يفحدقلابلاغناكامنإو،ةقبطلاهذهيفارهتشمنكيملبذكلانأل،ةقبطلاهذه

فصونميأ)هتياورلوبقلطرتشينكلو،طبضلاةهجنم،ةقبطلاهذهةاور

نميفطرتشيهنأل،اليوطاثيدحيوريالأ،(ليدعتلاوأحرجلامدععم،ةقثهنوكب

الإ،ةقثهنأبهفصومغر،يوارلااذهو،اطباضةقثنوكينأ،اليوطاثيدحيوري

.هثيدحةماقتسإ،طقفانلنيبتامنإو،هناقتإوهطبضةجردفرعنملاننأ

:لاقثيح،ءاملعلاضعبحيحصتىلإهللاهظفحخيشلاقرطتمث

،ةميزخنباونابحنباوينطقرادلاومكاحلاحيحصتنمىلعأيذمرتلاحيحصتنأب

مصاعونايبظيبأنبسوباقك،فعضمهيفسانألانايحأححصييذمرتلاناكنإو

.هللاديبعنب

مدقمةميزخنباو،ةميزخنباىلعمدقمينطقرادلاحيحصتنأب،هللاهظفحلاقو

.مكاحلاهللادبعيبأىلع



نبانماحيحصتىلعأةميزخنبانإف،نابحنباهذيملتوةميزخنبإلةبسنلابامأو

.ةيثيدحلاةعانصلاثيحنمىلعأنابحنباو،نابح

،كلذركذمدقتامك،لئاضفلاثيداحأداريايفانايحألهاستيدق،ةميزخنباو

لئاضفثيدح:كلذىلعةلثمألازربأنمو،ةميزخنباحيحصىلعثيدحلادنع

قيرطنمهجرخأثيح،ثيدحلا(...ةرفغمهطسوأوةمحرهلوأ):هيفو،ناضمر

وهو،هيفملكتم،ناعدجنباو،هنعهللايضرناملسنعديعسنعناعدجنبا

ةدهعنمجرخدق،ةميزخنبانأب،اذهىلعدرلانكمينكلو،برقأفعضلاىلإ

ىلعظفللاهبتشادقو،ءيشهنمسفنلايففحصنإ:هجيرختبقعهلوقب،ربخلااذه

.ربخلاحص:لاقف،بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا

يفلصألانأبلاقف،مكاحلاوينطقرادلاحيحصتىلع،هللاهظفحخيشلاملكتمث

ىلعأيفثيدحلانوكينأطرتشيالنكلو،هبابىلعهنأ،ينطقرادلاحيحصت

نيمدقتملادنعاحيحصنوكيف،ةحصلاطورشىندأ،هيفرفوتتدقف،ةحصلاتاجرد

يواخسلاكلذىلعهبننممو،لهاستلاضعبيفعقودقو.نيرخأتملادنعانسح،

ىوراذإلجرلاناقثويامهألنابحنباوةميزخنبابرازبلاوينطقرادلاقحلأثيح

يفحلصييذلالوبقملاةبترميفيوارلااذهلعجف،اذهلظفاحلاهبندقو،نانثاهنع

رازابللةبسنلابيأرلااذهىلعهللاهمحرلبقمخيشلاقفاودقو،تاعباتملاودهاوشلا

.ةساردىلإجاتحيهنأبلاقوينطقرادلايففقوتو

ندأيفتناكنإو،لوبقلاطورشهيفترفوتام،هدنعحيحصلاف،مكاحلاامأو

اذه:لوقيانايحأو،هلاميسقسيلو،حيحصلانممسقهدنعنسحلاف،اهاجرد

يبأثيدح:كلذىلعةلثمألانمو،هفرعأالنالفهيفو،حيحصهدانسإثيدح

:هابقعلاقمث،كردتسملايفهجرخدقو،((هيلعبضغيهللاوعديالنم)):ةريره

اركذيمل،يسرافلاحيلملاابأو،يزوخلاحلاصابأنإف،دانسإلاحيحصثيدحاذه

.نيلوهجملادادعيفامهامنإ،حرجلاب
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:ءارآ٣ةلأسملاهذهيف

،هناسحوأثيدحلاةحصبمكحلاو،ةاورلانمفنصلااذهثيدحلوبق-

نيحيحصلايفرظانلاو،يئاسنلاويذمرتلاوةعرزيبأونيعمنبابهذماذهو

امنيب،ةاورلانمفنصلااذهنمليلقددعيراخبلاحيحصيفنأهلرهظي،

ةـميزخنبادنعو،ابيرقتايوار٥٠ىلإلصيىتح،ملسمدنعددعلادادزي

نعيبهذلاويوونلاهلقندقو،روهمجلابهذماذهو،فنصلااذهنمعمج

.ملعلالهأريهامج

٦٢٨ت)يسافلاناطقلانباك،نيرخأتملاضعببهذماذهو،مهثيدحدر-

ىلع،هللعيفرظنلانوددانسإلارهاظىلعثيدحلاححصيوهف،(ـه

.ةورعنبماشهك،تاقثلاضعبثيدحيفهنمظوحلمددشت

نتمةماقتسإنمدكأتلانود،ةقثوهف،قثويوأحرجيملنمنألصألا-

نعحصفأيذلا،نابحنبابهذماذهو،هدانسإوأ،هاوريذلاثيدحلا

:ةقثلايفطرتشاثيح،تاقثلاهباتكيفقيثوتلايفهجهنم

Oةقثهخيشنوكينأ.

.ةقثهذيملتنوكينأ•

.هريغاهيففلاخيةياوربدرفنيالنأ•

.اسلدمنوكيالنأ•

.السرمنوكيالنأ•

:لاقف،ةلاهجلاعافتراةلأسمىلإهللاهظفحدعسلاخيشلاقرطتمث

يلهذلاىيحينبدمحمبهذموه،خيشلانعنييوارةياوربنيعلاةلاهجعافترانأب

الاف،دـمحأوينيدملانباكظافحلارابكنممهادعنمامأو،ةميزخنباورازبلاو

عافترتالكلذعمو،نييوارنمرثكأخيشلانعيوريدقف،بهذملااذهنوبهذي

مل(لاحلالوهجمونيعلالوهجموروتسملا)تاحلطصمنإفاذلو،مهدنعهنيعةلاهج



ةياورف،تاحجرملاونئارقلاىلعفقوتيمهدنعرمألاف،نيمدقتملادنعةفورعمنكت

لضفأنوكتدق،ةبعشك،ةقثنعالإيوريالف،هتياوريفىرحتي،روهشموار

نإو،هللاهظفحديمحلاخيشلاكلذىلإراشأامك،خيشلانعوارنمرثكأةياورنم

نمهراهتشايفريثأتامهل،هنعةعامجةياورو،ةعامجنعيوارلاةياورنأبملسنانك

هبلطةعسىلعلدياذهنأل،هترهشتدازاملك،يوارلاخويشرثكاملكف،همدع

.ملعلل

ريثأتىدمو،مهنعةاورلاثيحنم،خويشلابتارمنع،هللاهظفحخيشلاملكتمث

:بتارم4ىلإهللاهظفحمهمسقف،همدعنممهقيثوتيفكلذ

نبلهسهنعىورثيح،مكحلانبناورمك،ةباحصلاضعبهنعىوراذإ-

ببسيفهنعهللايضرتباثنبديزثيدحهنعهللايضريدعاسلادعس

هللاليبسيفنودهاجملاونينمؤملانمنودعاقلايوتسيال):ىلاعتهلوقلوزن

.ةيآلا(...ررضلايلوأريغ

،تاقثلانعالإنووريالمهأمهنعرهتشانيذلاةمئألاهنعىوراذإ-

،هلةيكزتعوناهيفنأكشال،خويشلانمخيشنعمهتياورف،يرهزلاك

.هقيثوتيفةميكأنبانعيرهزلاةياوربءاملعلاجتحااذهىلعو

،امامإهنعيوارلاناكنإف،ءافعضلاوتاقثلانعيورينمهنعىوراذإ-

ةلثمألازربأنمو،هقيثوتلفاكريغاذهناكنإو،هنأشنمعفرياذهنإف

ىورىتح،(ايوارىمسو)نالفيفافقوتمتنك:ةميزخنبالوق،كلذىلع

نايفسيوريامنيب،ةقثنعالإيوريالةبعشنأمولعمو،ةبعشونايفسهنع

.مهريغنعوتاقثلانع

نم،ةـبترملاسفنيفمهعملخديو،نيروهشملاباوسيلسانأهنعىوراذإ-

،يرازفلاةيواعمنبناورموديلولانبةيقبلثمءافعضلانعةياورلارثكأ

.رخؤتالومدقتالمهتياورءالؤهف
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خيرات:(تاقثلا)ةفرعمغوبنيو:يبهذلاةلوقمىلعهللاهظفحدعسلاخيشلاقلعيو

نابحنباو،متاحيبأنباو،يراخبلا

اذإف،ليدعتلاوحرجلاملعلوصأيهبتكلاهذهنأب،((لامكلابيذق))باتكو

هبنيو،باتكلانماهريغيفدجوياملقف،بتكلاهذهيفيوارلادجويمل

.ةياورلانورقيفةاورلامه،عضوملااذهيفدوصقملانأ،هللاهظفحخيشلا

:ىلإمهمسقو،ملسمويراخبلالاجرةلأسمىلإهللاهظفحخيشلاقرطتمث

،مهجاجتحاوه،لوصألايفمهلامهجيرختف:لوصألايف،ناخيشلامهلجرخنم

يفهلجرخنملك:هلوقبيبهذلا،كلذىلعدكأنممو،مهلقيثوتاذهو

فرعتو،نيبناهربالإهنعلدْعَمالف،ةرطنقلازفقدقف،((نيحيحصلا))

ضرعيو،كلذىلعنأشلايوذةمئألاصنبامو،ءارقتسإلابامإ،امهلوصأ

لوصألابناءدبي،نيخيشلانأبلئاقلايأرلاىلع،هللاهظفحدعسلاخيشلا

كلذلعفييراخبلاناكنإو،حيحصريغهنأبهفصيو،دهاوشلاباهاعبتيمث

قوسيانايحأف،ادبأكلذمزتليالف،ملسمامأو،همزتليالهنكلو،انايحأ

ةاورو،سكعلاانايحأو،لوألانمحبصأ،ايناثادانسإقوسيمثادانسإ

:ماسقأةثالثىلعنيخيشلادنعلوصألا

لوصألاةاوريفبلاغلاوهو،دحأهيفملكتيملو،هقيثوتىلعةمئألاقفتانم-

.امهدنع

مهيلعقلطينأنكميو،مهقيثوتىلعروهمجلانكلو،مهظفحيفملكتنم-

وهو،يوارلاطبضةفخبراعشإاذهيفف،(قودص):نسحلايوارفصو

نبهللادبعنبنمحرلادبعكلذىلعةلثمألازربأنمو،مهيفمالكلاببس

.رانيد

ايقنادقف،هثيدححيحصالإجرخيمل،نيخيشلانكلو،روهمجلاهفعضنم-

نبديوسلاملسمجيرختكلذىلعةلثمألازربأنمو،هثيدحنمحيحصلا

.يرصملاىسيعنبدمحأوريسننبنطقوديعس



ىفملسموأيراخبلاهبجتحالجرهللادمحب((نيباتكلا))يفامف:لوقييبهذلاو
هه

ههمكمك

،معألابلاغلاوهاذهو،ةحيحصوأةنسحلب،ةفيعضهتاياورو،لوصألا

ىقتناهنكلو،مهيفملكتسانألجرخدق،هركذقبسامك،ملسمناكنإو

نأىلإ،هللاهظفحدعاسلاخيشلاهبنيو،لاكشإلالازف،مهثيدححيحص

نبرمعك،فعضلاضعبمهيفنمب،تادايزلاضعبيفانايحأجتحيدقملسم

.رمعنبهللادبعنبةزمح

نأىلإ،هللاهظفحخيشلاهبنيو:دهاوشلاوتاعباتملايفناخيشلاامهلجرخنم

:نيمسقىلإمسقنتيراخبلادنعدهاوشلا

لوأللةعباتمكالصتمادانسإقوسيف،لوأللةعباتمكرخآادانسإركذينأامإ-

،نالفهعبات:لوقيف،وارىلعاهقلعيامنإو،الماكةعباتملادانسإركذيالأامإو-

دق،يراخبلاو،لوألامسقلانمةوقلقأاذهو،هيلإدانسإلالصيالو

.ةملسنبدامحلاقلعامك،ةقثهنأبرهتشانملقلعي

وأةعباتمءافعضلاضعبلناجرخيدق،نيخيشلانأىلإ،هللاهظفحخيشلاهبندقو

هلىوركلذعمو،كورتموهفلامجلاديسك،،انورقممهلامهجيرختنوكي

نمثيدحلااذهيراخبلاىقتنادقو،انورقمدحاوعضوميفيراخبلا

.ديسثيدححيحص

ينغملا،ءافعضلايفهيباتكنعيبهذلامالكىلإ،هللاهظفحدعسلاخيشلاقرطتمث

جهانمنعةرصتخمةذبنركذننأماقملااذهيفانبنسحيو،لادتعإلانازيمو

:نيباتكلانيذهيفيبهذلا

:هملاعمزربانمو،ينغملا:الوأ

.عفنلاريثك،ردقلاريبككلذعمهنكلو،مجحلاريغصباتكهنأ*

،ةعرزيبأو،يراخبلاو،نيعمنبإلءافعضلاىلعاذههباتكيفيبهذلادمتعا*

،نابحنباو،يداعنباو،يليقعلاو،ةميزخنباو،يئاسنلاو،متاحيبأو

هينطقرادلاو



:ركذىلعاذههباتكىوتحا«و

.نيكلاهلاو،نيكورتملاو،نيعاضولاو،نيباذكلا-

نمدحأمهضعبركذبتنعتوأ،نيللانمءيشمهيفنيذلاتاقثلاىلعمث-

.نابحنباويليقعلاومتاحيبأك،حرجلايفددشتلاباورهتشانيذلاظافحلا

:لاقومتاحوبأهتلاهجىلعصننمركذو،نيلوهجملانمريثكقلخىلعمث-

.لوهجماذه

،(هثيدحبتكي)هيفليقنمالو،قدصلاهلحم:هيفليقنميبهذلاركذيملو-

اذهنأل،ثيدحلاحلاصوأ(خيشوه):هيفليقنمالو،(هبسأبال)نمالو

.ةصاخءافعضلايفاذههباتكو،ايلعلاةجردلاغلبيملنإو،ليدعتلابابنم

:يلاتلاكةتسلابتكلايفةياورمهلنمم،مهركذنيذلاةاورلل،يبهذلازمره

ةجامنبا،س:يئاسنلا،ت:يذمرتلا،د:دوادوبأ،م:ملسم،خ:يراخبلا

.هع:ةعبرألاننسلا،ع:مهلكةعامجلا،ق:

.ملعلاةبلطىلعاريسيتهراصتخايفغلابو،هبرقو،اذههباتكيبهذلابذه*

:لادتعإلانازيم:ايناث

هفنصدقو،راثآلاةلمحو،يوبنلاملعلاةلقنحاضيإيفطوسبم،ليلجباتكوهو

ملةاورلانماددعهيفدازو،ةرابعلاهيفلوطو،ينغمللهفينصتدعب،يبهذلا

لماكلاةلمكتيفلفاحلا:باتكنميه،ةدئازلامجارتلامظعمو،ينغملايفمهركذي

.يدعنباللماكلاو،ةيمورلانبابفورعملايليبشألادمحمنبدمحأسابعلايبأل،

:نازيملايفيبهذلاجهنمملاعمزربأنمو

.هلوانتبرقيلءابآلايفاذكو،مجعملافورحىلعةاورلابترهنأ-

.ةتسلاةمئألانمهباتكيفهلجرخأنمزمربلجرلامساىلعزمرهنأ-

.هقيثوتىلعلمعلانأىلإةراشإيوارلامسالوأ(حص)ـبزمرهنأ-

،متاحيبألوقوهف،لئاقىلإهدنسيالو،(لوهجم)هيفلوقينملكنأ-

دمتعاهنأل،ليهاجملاةفرعميفمتاحيأىلعيبهذلادامتعاءالجبرهظياذهو)

،لهجيوأ،ةركنوأ،ةلاهجهيف:لاقنإو،(نازيملايفاذكو،ينغملايفهيلع



،هسفنيبهذلالوقنموهف،لئاقىلإهزعيملو،كلذلاثمأو،فرعيالوأ

دحأىلإهفضيملو،كلذوحنو،نيلو،حلاصو،قودصو،ةقثلاقنإاذكو

:ىلعباتكلااذهىوتحادقو

ملامعامسمهتعدايفنيباذكلاو،نيدمعتملانيعاضولاو،نيباذكلا•

.اوعمسي

.ريوزتلابوأ،عضولابنيمهتملا•

.يوبنلاثيدحلايفالمهتجهليفنيباذكلاىلعمث•

ملو،مهثيدحكرتو،مهؤطخرثكنيذلاىكلهلانيكورتملاىلعمث•

.مهتياورىلعدمتعي

Oنهومهتلادعيفو،ةقرمهنيديفنيذلاظافحلاىلعمث.

ملو،ماهوأوطلغمهلف،مهظفحلبقنمءافعضلانيثدحملاىلعمث•

يفال،تاعباتملاو،دهاوشلايفهووراملبقيلب،مهثيدحكرتي

.مارحلاولالحلاو،لوصألا

ملو،نيلمهيفنيذلانيروتسملاخويشلاوأ،نيقداصلانيثدحملاىلعمث•

.نينقتملاتابثألاةبتراوغلبي

قبسامك،متاحيأىلعادامتعا،نيلوهجملانمريثكقلخىلعمث•

وأ،ةلاهجهيفوأ،فرعيال:هيفمتاحيبأريغلاقنماذكو،هركذ

خيشلاةرهشمدعىلعلدتيتلاتارابعلانمكلذوحنوأ،لهجي

.هبجتحمريغلوهجملاذإ،قدصلاب

مهيفملكتنيذلاتاقثلاوأ،ةعدبمهيفنيذلاتابثألاتاقثلاىلعمث•

فلاخو،هيفتنعتهنوكل،ةقثلاكلذيفهمالكىلإتفتليالنم

حرجلايفديفتسملاةفحتنمفرصتب،ريرحتلاودقنلايلوأنمروهمجلا

.ديناسألاةساردوليدعتلاو



يتلاليدعتلاوحرجلاظافلأىلعىرخأةرممالكللهللاهظفحدعسلاخيشلاداعمث

:ىلعملكتف،حاضيإديزمبلطتت

نمهلححصو،نيخيشلاهلجرخو،اذههلمزجنم،هتاجردىلعأو:قودص

.نيربتعملاةمئألامدقت

اعبت،هنمىلعأنوكيدقو،هلثمنوكيدقو،قودصلانمىندأوهو:هبسأبال

،لاثملاليبسىلع،يدعنباوميحدونيعمنباف،هقلطأيذلامامإلاحالطصإل

النأوجرأ)ظفلقلطييدعنبانإلب،قيثوتلايف،(هبسأبال)ظفلنومدختسي

ةفرعمنمدبالفهيلعو،تقولاسفنيففيعضلاوقودصلاوةقثلاىلع(هبسأب

حراجلادعاوقمهأنماذهو،كلذركذقبسامك،مهاقالطانمةمئألادوصقم

ةفرعمو،ظفللااذههيلعقلطأيذلايوارلالاحيفرظنلابجياذكو،ليدعتلاو

.فيعضتوأقيثوتبهلمكحلالبق،هيفملعلالهألاوقأ

يفقرعأةيفانلاالنأل،(سأبهبسيل)و،(هبسأبال)نيبقرفلاىلعهيبنتلايغبنيو

هيناعنصلاكلذىلإراشأامك،يناثلانمىوقألوألافهيلعو،سيلنميفنلا

.(هبسأبال)هيفليقنممىندأوهو:حلاص

.(خيش)هيفليقنملواسمو،حلاصلانمىندأوهو:روتسم

.ليلقبهنودنموقودصلاىلعقلطت:ثيدحلانسح

امك،كورتمهنأهيفلصألاو،ةريهشلانيعمنباتاحالطصانموهو:ءيشبسيل

يصاقولانمحرلادبعنبنامثعو،يلمسقلالالظوبألالهو،نيدشريفلاق

اطباضةقثناكنإو،ةياورلانملاقملاىلعظفللااذهقلطيدقهنكلو،يرهزلا

للعلانميلاخلاحيحصلاثيدحلاىلعةرابعلاهذهداقنلاةمئألاقلطيدقو)،هثيداحأل

.(ةدئاف:لولعملاثيدحلاىلعمهلوقلباقميف،

يأدنعامأ،فيعضلاينعتيهف،هريغويراخبلادنعاهابىلعيهو:يوقلابسيل

ملنإو،افيعضسيلوهف،تابثلايوقلاةجردغلبيملخيشلااذهنأاهانمف،متاح

.قيثوتلاتاجردىلعأللصي



ةـفحتنعالقن،ةمهوملاليدعتلاوحرجلاظافلأىلعةلثمألانماديزم،انهدرونو

:ديفتسملا

:متاحيبأدنع،لوهجم

هابيناعيامنيب،فصولاةلاهجهبينعيهنأل،ظفللااذهيفروهمجلافلاخيوهف

يلهذلاىيحينبدمحمكلذررقامكدحاوالإهنعيوريالنأب،نيعلاةلاهجروهمجلا

:نيعمنبىيحيدنعهثيدحبتكي

ةلثمألانمو،ءافعضلاةلمجنمهنأهانعم،(هثيدحبتكي)يوارلايفنيعمنبالوقف

يدعنبايأرلااذهىلعدكأنمزربأنمو،يناعنصلانوراهنبميهاربإكلذىلع

.ءافعضلاةلمجيفهنأهثيدحبتكيي:نيعمنبالوقىنعم:لاقثيح،لماكلايف

:دمحأدنع،اذكواذكوه

هيفنمعةيانك،ءارقتسإلابيهو،هيبأنعاريثكدمحأنبهللادبعاهلقنيةرابعلاهذهف

قاحسإيبأنبسنوي)ةمجرتيفيبهذلاهركذام،كلذىلعةلثمألازربأنمو،نيل

،قاحسإيبأنبسنوينعيأتلأس:دمحأنبهللادبعلوقلقنثيح،(يعيبسلا

.اذكواذك:لاقف

:ىنطقرادلادنع،نيل

لاقف؟هبديرتشيأ(نيل)نالف:تلقاذإ:ينطقرادللتلق:يمهسلاةزمحلاق

نعهطقسيالءيشباحورجمنكلو،ثيدحلاكورتماطقاسنوكيال:ينطقرادلا

.ةلادعلا

:متاحيبأدنع،لدعيديىلعوه

،يقارعلاظفاحلاهخيشنأرجحنباظفاحلانعالقنيواخسلاظفاحلاركذثيح

نوكتثيحبىلوألالادلارسكب،(لدعيديىلعوه):متاحيبألوقيفلوقيناك

.اهنيونتوماللاعفربو،دحاوللةظفللا



متاحيبأدنعاهلأيلرهظنأىلإكلذككلذنأنظأتنكو:رجحنباظفاحلالاق

ةجامنباخيش)،(سلغمنبةرابج)ةمجرتيفلاقهنبانأكلذو.حيرجتلاظافلأنم

:لاقمث،ثيدحلافيعضوه:لوقييبأتعمس،(ةفيعضلاهتايثالثهنعىوريذلا

هيفظافحلالاوقأمتاحيبأنباىكحمث،لدعيديىلعوه:لاقفهنعيأتلأس

يلهاجتاالو،اهانعمتمهفامفكلذعمو،اقيثوتهيفدحأنعلقنيملو،فيعضتلاب

برعلللثملوقلااذهوديدشفيعضتوهو،كلاهلانعةيانكاهلأيلنابمث،اهطبض

اذإف،ةريشعلادعسنبلدعهللاقيلجرهتطرشىلععبتلناكهنأ:هدرومنايبو،

نمبرقو،سانلاهنمسأيينمللثملابرضف،هلتقيلهيلإهعفدلجرلتقعبتدارأ

نمظفللااذهنأنظنمأطخأدقو،يلاعتلاوةبيتقنباكلذركذامك،كالهلا

.قيثوتلاظافلأ

:ثيدحلابراقم

هانعمو،ءارلارسكبوهو،دعبلادضبرقلا:نموه(ثيدحلابراقم)ةمئألالوق

هبراقيهثيدحيأ،اضيأءارلاحتفبو،تاقثلانمهريغثيدحلابراقمهثيدحنأ:

يهتنيالطسوهثيدحنأ:وهودحاوهانعمو،حتفلاو،رسكلابوهف،هريغثيدح

.حدمعونوهو،ةلالجلاالو،طوقسلاةجردىلإ

:يعفاشلامامإلادنع،ءيشبسيلهثيدح

لاقف،باذكنالف:لوقأانأواموييعفاشلاينعمس:لاقهنأيزملانعيورثيح

هثيدح:لقنكلو،باذكنالف:لقتالاهنسحأكظافلأسكأ:ميهاربإابأاي:يل

.ءيشبسيل

:هوكزننالف

ىسيعنأثيدحلايفو،نعطلاوه:كرتلاو،هيفاونعطيأ،هوكزننالفمهلوقف

،كزاين:عمجلاو،ريصقلاحمرلاوهو،كزينلابلاجدلالتقيملسوهيلعهللاىلص
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فلاخنمىلع،قودصلاقلطييذلاروهمجلافالخ،ةقثلاهبينعيو،قودصلا

الهثيدحناكنإو،ةقثلاكهثيدححيحصتلمتحيالهلاحف،هتلادعمامتعم،هطبض

.هبجتحينسحوهف،لوبقلاةرئادنعجرخي

لبقمخيشلاتاباجإنمةلأسملاهذهيفةديفملاةلثمألاضعبركذن،ةدئافلانمديزملو

:حرتقملايفنسحلايبأل

:(دباع)هنأبلجرلافصو

نيدباعلانيثداحملارثكأامف،ظفحىلإجاتحتةدابعلانأل،هبجتحيالو،هبدهشتسي

نمريثكعمجو،يرمعلارمعنبهللادبعو،شايعيبأنبنابأ:لثماوفعضنيذلا

يفمهنمبذكأءيشيفنيحلاصلارنمل:ديعسنبىيحيلاقىتح،اوفعضنيذلادابعلا

الومهتنسلأىلعيرجيبذكلانأىنعمب:ملسملوقي،ىنعملااذهوأ.ثيدحلا

،ثيدحلالبقيهنأىلعلدتالاهارجميرجياموأ(دباع)ةظفلةرابعلاهذهف.هنودمعتي

.ناعتسملاهللاو.طبضلا:وهورخآرمأثيدحلايفطرتشيهنأل

:(مهثيدحنمسيلامتاقثلانعيوري):لجرلايفاولاقاذإ

ضعبيفنابحنبااهلوقيةملكلاهذهلثمنإف،ةملكلاهذهلئاقيفرظنينأيغبني

،نيعمنبىيحيوأ،دمحأمامإلااهلاقاذإف،ملسمويراخبلالاجرنم،رابكلاظافحلا

؟لئاقلاريغهقثوأرظني،لئاقلاريغهلاقاميفرظنيءالؤهلثمف،امهارجمىرجنموأ

يهو،احرجربتعتيهفةرابعلاهذهالإدرتملاذإامأ.لئاقلاريغقودصهنإ:لاقوأ

ماكحتال،هرمأيففقوتننحنف،اذهواذهلةلمتحم.مهيهنأو،بذكيهنأةلمتحم

تدرونإنكلو،تاعباتملاودهاوشللحلاصهنأبهيلعمكحنالو،باذكهنأبهيلع

كلذأرظنيو،مهيهنأىنعمب،لوقلااذهاهيلعلمحيملعلالهأضعبلىرخأتارابع

هرمأيفانفقوتةرابعلاهذهالإدرتملاذإف؟هماهوأنمسيلمأ،هماهوأنمثيدحلا

نممهأهنعىورنميفرظنيو،تاعباتملاودهاوشللحلصيامبرنكل،هبجتحنالو

.؟اذاممأتابثألاتاقثلا
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مولعموهامك،توافتمفعضلااذهو،افيعضنوكينأهلاحلقأ،هرمأيففقوتن

هعمساميفالإسلديالهنإف،جيرجنباسيلدتبنجت:ينطقرادلالوقفاذهىلعو،

،ةتوافتم(حورجم)ةظفلو،هيفتفقوتنعنعاذإجيرجنبانأ:هانعمحورجمنم

نوحورجمءالؤهلك،سانلابذكأنوكيوأاخيشوأ،افيعضنوكينألةلمتحمىهف

ةمئألانمدحأركذيملنإو،جيرجنباهيفنعنعاميففقوتن،ةلمتحمةرابعيهف،

يذلابذاكلاببسباحورجمناكولهنأل،هبدهشتسيهنأرهاظلافهحرجببس

.باذكهنإ:اولاقلداهشتسإلاليبسىلعولوهثيدحكرتيضتقي

:هبسأبالحلاص:لجرلايفمهلوق

،طقف(ثيدحلاحلاص)هيفليقنمو،نسحهثيدحف،طقف(هبسأبال)هيفليقنم

حلاص):هيفليقفنافصولاهيفعمتجانمامأ،دهاوشلاوتاعباتملايفحلصيهثيدحف

.ملعأهللاو،(هبسأبال)هيفليقنمك،نسحهثيدحنأرهاظلاف(هبسأبال

:رمألاملظم:لجرلايفمهلوق

يأيرصبلاةرسيمنبديعسةمجرتيفيدعنبادنعءاجدقو،لوهجملايفابلاغلاقت

:هلوقبهيلعمكحمث،ثيداحأهلقاسو،ريكانمهدنعو،ركنموه:لاق،نارمع

ملنارمعيبألاحنأدارملانألمتحيو،ةراكنلاىنعمبهنأرهاظلاف،رمألاملظموه

.هلحضتي

:(فرعيال):لجرلايفيبهذلالوق

زربأنمويبهذلالوقىلعمدقمهلوقفنأشلااذهيفربتعممدقتممامإهقثونإ

لاقو،فرعيال:يميمتلاكلملادبعنببيبشيفيبهذلالوقكلذىلعةلثمألا

ثداحادحأملعأالسأبهبسيليرصبخيش:متاحوبألاقو،قودص:ةعرزوبأ

نمو،رجحنباظفاحلاهبقعتياماريثكو،هنمربكأوهو–ناميلسنبرمتعمريغهنع



هنإ،ابجع:"بيذهتلابيذق"يفرجحنباظفاحلالوقكلذىلعةلثمألازربأ

.ريسيفرصتب،(فرعيال):هيفلاقيفيكفنيعمنبىيحيهفرعدق،بجعل

:٥او:لجرلايفمهلوق

.تاعباتملاودهاوشلايفىتححلصيال(٥او):هيفليقنم

،ثيدحلاميقتسموهونالفونالفونالفهنعىور:تاقثلايفنابحنبالوق

:هثيدحنقتيوأتابثألاكهظفحيفوه:هلوقو

نأل،نابحنباالإهقثويملنإو،يوارلااذهقيثوت،يملعملاورجحنبارايتخا

نأدرجملهقثويملو،هظفحنمنقيتو،يوارلاكلذثيداحأربسهنأبرعشتهتلاقم

.ليهاجملانممهقثونممريثكيفهنعفرعامك،ةلادعلاةاورلايفلصألا

نبالوقوميرميبأنبحوننعلئسامل،(هللاالإهلإال)لوقيوه:كرابملانبالوق

:لجرنعلئسامل(ملسموه):نيعم

لوقاذكوباذكهنأفورعمميرميبأنبحونرُمأو،ةباجإلانمبورهلابابنماذه

ىضتقيتاقوألاضعبيفو،حرجلاديدشحورجملجرلانأرهظييذلاف،نيعمنبا

فعاضمللنألامإو،هسفنىلعفاخيهنألامإ،امرمألحراجلاحرصيالنأماقملا

.كلذريغوأةمعنهيلع

:هلاجرمدقيدنعهنيلي:يشرقلابجاحنبرصننبىيحيةمجرتيفمتاحيبألوق

.مهقليملسانأنعثدحيهنأينعيوه

:(هوقثو):لجرلايفمهلوق

.(ةقث):هيفليقنمنودوه
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ىلعاهدازولوىتحبنتجتنأيغبني،هريغىلعاهديزييتلاتادايزلاف،تادايزهيدل

.دمحأمامإلاهلاقيذلاريبعتلانماذهديفتسن،هلثامينم

نبناسح:رازننبدلاخهلأسامل،نمعلوقنانكام،ناسح:يعازوألالوق

؟نمعةيطع

سانلافرعأنمربتعييعازوألاو،يماشيعازوألاويماشةيطعنبناسح

نبناسحةياوربقثاوهنأهانعمف،(مولعموهامك،هيدلبيفمدقمهلوقف)نييماشلاب

نأنوعيطتسيالمهثداحاذإ،باهمةيطعنبناسحنأاضيأهانعمو،ةيطع

،ءاملعلانمهريغكهخياشمفرعينأيغبنيورسفتسينأيغبنينكل،هنماورسفتسي

هلمهتباهموأناسحةياوربمهقوثو:اعمنيرمألاوأنيرمأدحأديفييعازوألالوقف

ركاشدمحأخيشلانأركذلابريدجو،سانلاسوفنيفاباهمنوكيةاورلاضعبنإف،

حلصأنمدحاوك،اقلطمةباحصلانعةيطعنبناسحنعيعازوألاقيرطركذ
وع

.ديناسالا

هقثو،يئاسنلاهقثو،نالفةقثو:"بيرقتلا"يفمجارتلاضعبيفىلاعتظفاحلالوق

:هريغىلإرمألاوزعيوهف،نالفهفعضوأ،يلجعلاهقثو،ينطقرادلا

لاوقأيكحيف،يوارلااذهفيعضتوأقيثوتةدهعنمجرخينأاذهديريظفاحلا

.هيفملعلالهأ

يلحضتيملاذإ،(ريكانمهل)وأ،(ىطخيةقث)وأ،(ماهوأهلةقث):لجرلايفمهلوق

:اهيفمهوهثيداحأيأوأهيفمهيهخويشيأ

نمركبوبأناك:لاق"تاقثلا"هباتكيفشايعنبركبيبأةمجرتيفنابحنباركذ

رباكاملهنأكلذو،هيفيأرلانائيسيينيدملانباوناطقلاىيحيناكونينقتملاظافحلا

،رشبلاامهنمولخيالنائيشمهولاوأطخلاو،ىوراذإمهيناكف،هظفحءاسهنس

قحتسيالفاذهامأف،هتياورةبناجمقحتسالهباوصىلعابلاغراصىتحأطخلارثكولف



هنأملعامةبناجم،هرمأيفباوصلاو،هعامسةحصوهتلادعمدقتدعبهثيدحكرت

لهأةلمجيفلخدهنأل،المأتاقثلاقفاوءاوسيوريامبجاجتحإلاوهيفأطخأ

دحأبهنعةلادعلالاوزدعبالإحرجلاالوكرتلاقحتسيملهتلادعتحصنموةلادعلا

لثمركذو،هؤطخنقيتوهتلادعتحصةقثثدحملكمكحاذهو،حرجلابابسأ

اذهانددرولو؟مهياليذلانموطلغياليذلانمو:ةملسنبدامحةمجرتيفاذه

اضيأهلاقاذهلثمو،رمعوركبابأركذىتح،ةباحصثيداحأانددرلبرضلا

.الفعباتمىلإجاتحيهنأامأ،هنمىوقأنوكيفهريغهفلاخاذإ:لاقيبهذلاظفاحلا

:(هللاءاشنإةقث):لجرلايفمهلوق

نأركذلابريدجو،(ةقث)ظفلقالطإكسيلاذهنكل،ةقثلاةبترمنعاذههلزنيال

.ظفللااذهمادختسانمرثكيدعسنبا

:(رمسبحاص)وأ(صاق)نالف:لجرلايفمهلوق

ناكنإو،نوتبثتيالمهنأنيصاصقلاىلعبلاغلانأل،تبثتلامدعنمءيشاهيف

نيصاصقلاىلعبلاغلاو،سانلاتبثأنمهنأمغر،صاقهنأببقلدقراسينبءاطع

قودصصاصقىلإسانلاجوحأام:لبنحنبدمحأمامإلالاقىتح،نينقتمريغمهنأ

بلقلايفةبيرلاعقوتهذهف،ائيشاهيلعاوديزيملو،اهدحوةرابعلاهذهاوقلطأاذإف،

.تبثتلامدعنيصاصقلايفلصألانأل،يوارلااذهىلعدمتعيالو

ص

وع

دحاووارالإهنعوريملو،تاقثلايفنابحنباهركذنميف(لوبقم):ظفاحلالوق

.عباتمىلإجاتحيهنأاهينعي،ظفاحلادنع(لوبقم)

:(ةرخآبريغتقودص):لجرلايفمهلوق



نأل،"ةحيحصلاةلسلسلا"يفينابلألالوقوهو،فلاخيملامهبجتحيهنأرهظييذلا

ةمجرتيفيبهذلاظفاحلاهركذامكلذدكؤيامزربأنمو،طالتخإلاةلزنمبسيلريغتلا

طلتخاوأريغتماشهنأبلاقيذلاناطقلانبامالكىلعهقيلعتيفةورعنبماشه

ملو–ماشهيأ–هظفحفعضهنإ:لاقثيح،هيلعركنأف،قارعلاىلإلزنامدعب

كيفانءازعهللانسحأنكلو،مالسإلاخيشماشهو:لاقمث،طالتخالادحىلإغلبي

دقملعلالهأنأىسنننأيغبنيال:هنأىلعلبقمخيشلادكؤيو،ناطقلانبااي

،ثيدحلاحورشىلإعجرينأيغبنيف،ماكحألاثيداحأاصوصخو،ًالخةنسلااولخت

اممثيدحلااذهنأاوركذامبرف،هريغو"ريبحلاصيخلتلا"لثمجيراختلابتكىلإو

ريغتلانيبقيرفتلامدعىريهللاهمحرينابلألانأركذلابريدجو،هريغتدعبهبثدح

،ريغت:مهلوقنيبقرفكانهلهو:ةحيحصلاةلسلسلايفهللاهمحرلاقف،طالتخإلاو

؟طلتخا:مهلوقنيبو

:ميقتسموهف،ةقثهنودو،ةقثهقوفناكاذإ:يوارلايفمهلوق

هذهيفصيصختلاهجوامف،دنسيأةحصيفطرشاذهنأ،اذهيفلاكشإلا

سيلامهيلعقفنيامبرف،هتياوريفرحتمريغيوارلااذهنأرهظييذلاف،ةلاحلا

نأنكمملانمفىوراذإاذكهو،الوهجموأاباذكوأافيعضهخيشناكاذإتباثب

يوارلايأ–ةياورللالهأسيلوهنعثدحاذإثدحملانكل،ةحيحصهلوصأنوكت

.ثيدحتلاوذخألايف،هسفنوههيرحتمدعنمطيلختلصحيامبرف–هنع

؟مدقيامهيأ،فيعض:رخآلاضعبلاو،لوهجم:واريفضعبلالوق

دقف،لوهجم:لاقنمفالخ،ملعةدايزهعمنأل،فيعض:لاقنملوقمدقي

.هملعامبربخأ



هظفحنممأهباتكنمثدحأملعيملو،(باتكلاحيحصقودص):لجرلايفمهلوق

. "

نمثدحنإةقثلاةبترمىلإعفتريالو،نيتلاحلايفنسحهنأبثيدحلاىلعمكحي

ىلإجاتحياذهو،هظفحنمثدحنإنسحلاةبترمنعهثيدحلزيدقو،هباتك

بتكىلإهيفعوجرلايغبنياذهلثمو،هباتكريغنمثيدحلااذهثدحهنأبصيصنت

.ثيدحلاحورشوللعلا

ربتعينأاهرادقميفسيلو،ةليلقهثيداحأ:ريرزنبملسةمجرتيف،يدعنبالوق

:اهفعض

هيلعمكحينأعاطتساامهنأل،يدعنباظفاحلاىلعسبتلمهرمأنأرهظييذلا

.ملعأهللاو،هثيدحيففقوتيف،هثيداحأةلقببسب

:(طسوقودص):لجرلايفمهلوق

(طسو)ةملكف،ءافعضلاوتاقثلانيبطسووه(قودص)و،نسحلابتارمنموه

.ديكأتلابابنمهللاءاشنإ

وأ،ةيناثلاةقبطلانمهنإ:"بيذهتلا"مجارتيفةاورلانمريثكيفينيدملانبالوق

:عفانباحصأنم،ةثلاثلا

،ريهاشملاظافحلاباحصأو،ةداتقباحصأو،يرهزلاباحصأو،عفانباحصأ

ةسماخلاةقبطلاىلإ،ةيناثلاةقبطلاو،ةقبطعفرأىهىلوألاةقبطلا،تاقبطمهلك

ةلأسملاهذهيفعجارملانسحأنمو،يرهزلاباحصأاذكه،ةعباسلاوةسداسلاو

عفانباحصأبجرنباركذدقف،يناثلادلجملا،بجرنبال"يذمرتلاللعحرش"

تاقبطىتح،مهاقبطوةمقلعباحصأو،مهاقبطويرهزلاباحصأو،مهاقبطو

يفىتح،اهيلعاقفتمسيلتاقبطلاةلأسمنأىلإلبقمخيشلاهبندقو،دوعسمنبا

لهأو،ةقبطنيقباسلاو،ةقبطنييردبلالعجينم،مهنمف،مهنعهللايضرةباحصلا



امأو،هباتكةمدقمنمهحالطصافرعيفلؤملانكلاماذكهو،ةقبطناوضرلاةعيب

عفانباحصأكلذكو،قيثوتلابسحىلعفيرهزلاباحصأتاقبطلةبسنلاب

.اعيمجةداتقباحصأو

نعةياورلايفهللافاخألينإ):قيرزنببويأنببيعشةمجرتيفدواديبألوق

هم

:(بيعش هه

هبيعشلدوادىلأفيعضتديفت،اهدرفمبةرابعلاهذه

:(ةعيشلاقتع)نم:ةاورلاضعبيفمتاحيبألوق

.(دلجيعيشنالف):لاقيامك،ةعيشلاةالغنمهنأةرابعلاهذهمتاحوبأينعي

:(فورعم):يناردنكسالاديعسيبأنبةحلطيفينيدملانبالوق

افورعموأاطلخموأ،ةقثافورعمنوكينألمتحيو،ةلاهجلاعفرىنعم:لوقلااذهيف

.هبربتعيو،جاجتحالاةبترمىلإعفتريالو،ةلاهجلاعفراهيفةرابعلاف،اباذك

:(نيدحألادحأكاذ):ينادمهلارماعنبدوادنبهللادبعةمجرتيفيفةنييعنبالوق

:(هثيدحيفةقثبسيل):لجرلايفمهلوق

وهو،يرديالوهو،أطخلاهيلعلخديهنأ(هثيدحيفةقثبسيل):نأرهظييذلا

ثيدحلايفمهنمبذكأءيشيفنيحلاصلاتيأرام:ناطقلاديعسنبىيحيلوقهبشي

:(حلاص)و،(ثيدحلانسح):لجرلايفمهلوق



،(حلاص)هيفليقنمامأو،هثيدحنسحي(ثيدحلانسح):هيفليقنمنأرهظييذلا

اماريثكناكمتاحوبأو،"يوارلابيردت"يفامك،تاعباتملاودهاوشلايفحلصيف

،ال:لاق؟هبجتحي:ليق،(حلاص)نالف:هلوقببيجيف،ةاورلانموارنعلئسي

لاؤسكلذىلعدرينكلو،ةجحنسحلاىريالمتاحوبأو،هبجتحيالوهنعبتكي

ةرابعف،نسحكلتلق:متاحوبألاقف؟ظوفحماذكثيدح:هيبألمتاحيبأنبا

ىريهنأديؤياذهو،ثيدحلااذهظفحىلعديكأتلاقايسيفتدرومتاحيبأ

.نسحلابجاجتحإلا

:يناسارخلاملسميبأنبنامثعنبهللادبع:ةمجرتيف،تاقثلايفنابحنبالوق

:(ءافعضلاريغنعىوراذإهثيدحربتعي)

.ذخألايفىرحتيالهنأ:هانعم

:(فعضتسي):لجرلايفمهلوق

:ةملكنمًالاحنسحأ،(فعضتسي):ةملكو،(ثيدحلانيل)ةبترميفهنأرهظييذلا

.ملعأهللاو،(فيعض)

:(ةقثنعيورأنأطرتشأانأ)و،(ةقثلاينثدح):نيبقرفلا

امأو،ىوقأطارتشإلاو،اطارتشااهيفنأل،ةيناثلاةغيصلاحجر،يقارعلاظفاحلا

طرشلااذهطرتشادقيوارلانوكينألامتحإل،ىلوألاةغيصلاحجرفيواخسلا

دهاوشلايفهثيدححلصييذلا(لوبقملا)وهاذهنأبلاقف،ظفاحلاامأو،ارخؤم

.لبقمخيشلاهحجراماذهو،تاعباتملاو

:(انيلهظفحيفنأالإباتكلاحيحصةقث):يوارلايفمهلوق



ثدحاذإنكل،هباتكنمهبثدحمأ،هظفحنمهبثدحأيردنالانكاذإفقوتن

،هباتكنمثيدحلااذهثدحهنأىلعلدياذهفدقتنيملونيربتعملانمهريغهححصو

هملعأهللاو

امك،ةميقتسمهثيداحأفنالفونالفونالفهنعىوراذإ:يوارلايفمتاحيبألوق

هنعىوراذإةجحهنأبهنعلاقثيح،ىرقملايموزخملاديزينبهللادبعةمجرتيف

:ةماسأو،ريثكيبأنبىجيو،كلام

.ملعأهللاو،هتوبثمهلرهظيامهثيداحأنمنوقتنيةاورلاءالؤهنأكلذىنعم

:(هبجتحي):لجرلايفمهلوقو،(ةقث):لجرلايفمهلوق

هنعثدحدقوةدلخيأنعيدهمنبنمحرلادبعلئسدقو،فلتختداقنلاتارابع

يفامك.نايفسوةبعشةقثلا،انومأمناكوًاقودصناك:لاقف؟ةقثناكأ:هلليقف،

(هبجتحي)امأو،ةقثنمعفرأةجحلانأرهظييذلاو."ليدعتلاوحرجلا"ةمدقم

،قودصلابجتحيدقوةقثلابجتحيدقهنأل،هبجتحي:مهلوقنمعفرأ(ةقثلا)نأرهاظلاف

.هبجتحيامهالكو،نسحلايواريناثلاوحيحصلايوارلوألاف

:(هنمقثوأهريغ):ينارحلاةداتقيبأدقونبهللادبعيفيريرجلالوق

اهلوقيانايحأوفعضلاديدشنوكييذلايفيريرجلااهلوقيةرابعلاهذه:ظفاحلالاق

هنأرهظييذلاومعنأنبدايزنبنمحرلادبعيفيبرحلااهلاقامك،يريرجلاريغ

.يريرجلابصاخحالطصا

:(هثيدحبربتعي)نالفو،(هثيدحربتعي)نالف:مهلوق

دهاوشلايفحلاصي:يأ(هثيدحبربتعي)نالفو،هيفرظني:يأ(هثيدحربتعي)نالف

.تاعباتملاو



:نوفلخنباونيهاشنباهقثوينميف،لوبقم:ظفاحلالوق

ركذأالفنوفلخنباامأو،لهاستلابنيفورعملانمنيهاشنبا:لبقمخيشلالوقي

.نيلهاستملانمهنأىلعليلدهتركذىذلاظفاحلاعينصنكلو،ائيش

:ارغمنبنمحرلادبعيفسنوينبىسيعلاقامك،(ةبالطناك):لجرلايفمهلوق

امىلإعجرنو،بلطلاريثكهنأاهانعمو،(خيش):مهلوقنمعفرأاهنأرهظيىذلا

.لبقيهثيدحنإفدحأهحرجاموبلطلابرهتشااذإهنأنم،لبقمدقت

:(ةجحلاماقمهثيدحموقي):عيفرنبزيزعلادبعيفةبيشنببوقعيلوق

اذهسيل:بهونبانعيراصنألابلاطنبلاعتملادبعثيدحيفنيعمنبالوق

هفيعضتبجويالأ:(نسحلايبألمالكلا)يلاؤسهجو،،هلهقيثوتقبسعم،ءيشب

:؟ءيشبسيل:نيعمنبالوقثيدحلااذهيف

،لاجرلافيعاضتبجوياللمتحمرمأاذهو:هلوقب"بيذهتلا"يفظفاحلاباجأ

،ءيشبسيل:انايحأيوارلايفلوقي،نيعمنبانأىلإريشي،ظفاحلاناكامبرو

ىوراذإ،وهامكهلوقذخؤيهنأرهظييذلاو،هفعضال،هثيداحأةلقدصقيوهو

(فيعضتلااذههظفليفلصألاهنأل)،لبقهريغنعىوراذإو،فعضبهونبانع

.ملعأهللاو،

:(لاوج)وأ،(لاحر)نالف:مهلوق

ةلادعلاةفرعمىلإجاتحيوهو،(لاوج)كلذكو،(فورعم)نمرهشأ(لاحر)

.ملعأهللاوهقثويملاذإتاعباتملاودهاوشلايفحلصيهنأمدقت،(فورعم)و،طبضلاو



:(زومغم)نالف:وأ،(هوزمغ)نالف:مهلوق

نإ:نوعنبالوقلثم،هبدهشتسينكلو،ةيجحلانعهثيدحطقسهنأرهظييذلا

.هيفاوملكت:يأ،هوكزنارهشنإ،هوكزنارهشنإ،هوكزنارهش

:(بارعألالحمهلحم)نالف:لجرلايفمهلوق

هيبأنعميكحنبزهةمجرتيفمهلوقاذهىلعدريو،ثيدحلالهأنمسيلهنأهانعم

،ةلسلسلاهذهثيداحأنونسحيملعلالهأضعبنأمغر،(يبارعأدانسإ):هدجنع

ةدمعلابسيلةلسلسلاهذهثيدحنأنونعيمهأبهلوقباذهىلعلبقمخيشلاقلعيو

نملزنأاهارينممهنمو،اهنسحينممهنمف،ةلسلسلاهذهيففلتخادقهنأىلع،

."دنسملا"يفامكهثيداحأرثكأىلععبوتدقازهنأىلع،نسحلا

،(ةكلسلابنكيمل):هيقفلايحنباحلاصنبحلاصنبنسحلايفديعسنبىيحيلوق

:(هلثمةكسلابنكيمل):اضيأهلوقو،ةالولاىلعجرخيناك

نأل،اصلاخناكامهنأرهاظلاف،ةلمعلاىلعقلطتوقيرطلاىلعقلطتةملكةكسلا

هقثونمف،ةعمجلاكرتاضيأو،ءارمألاىلعجورخلا:ىهوةعدبلانمائيشهب

دمتعيسيل:يأ(هلثمةكسلايفسيل):هلوقو،هتعدبلفهحرجنمو،هناسلقدصلاف

ةقفاومنكتمليتلاهتياورلبقتفةعدببحاص،ناسللاقودصهنأحيحصلاو،هيلع

.ملسملاجرنموهوهتعدببنتجتو،هتعدبل

:(دومحمبسيل)نالف:لجرلايفمهلوق

،مهبملوقهنأىلع،تاعباتملاودهاوشلايفحلصيهنأةرابعلاهذهنمرهظييذلا

.ملعأهللاو،ظفحلاءيسهنألمتحيوعدتبمهنألمتحيف

:(سانلاىطخيامكىطخي):حبألاىحينبدامحيفدواديبألوق



لاثمهئاطخأنمثيدحلانوكينأالإ،نسحلانعلزنيامهثيدحنأرهظييذلا

ءاجثيدحلااذهف،((اهرخآمأريخاهلوأىرديالرطملالثمكىتمألثم)):ثيدح

.ةيجحلاىلإاهبىقتريىرخأقرطهلثيدحلانكل،هماهوأةلمجنموهوهثيدحنم

هتدهعنمأربنوهنعانبتك):الاقمايخلادمحمنبفلخيفةعرزيبأنباومكاحلالوق

:(رابتعإللهنعانبتكامنإو،

دقو،هيلعادمتعيملو،هحرجوأهتقثنمنيدكأتماسيلوهنعابتكامهنأرهظييذلا

نابداّبعينثدح:ينجاورلابوقعينبدابعيفةميزخنباةرابعلاهذهلثمقلطأ

مساقلااذكو،هنعةياورلاكرتمث،هنيديفمهتملا،هتياوريفقودصلابوقعي

نمهللاىلإأربأانأ):لوقيويناشاقلامتاحنبىسومنبدمحمنعيوريناكيرايسلا

هثيدحيفرظنللهنعانبتكوهيلعدمتعنالنحن:مهمالكىنعمنأرهظييذلاف،(هتدهع

نباودمحأهقثودقو،ىرصملابيبحنبعيبرلاةمجرتيف،(كرتيال):ينطقرادلالاق

:ينيدملانباونيعم

لوقيو،هلحيرجتبسيلينطقرادلالوقف:هلوقبينطقرادلالوقىلعيبهذلاقلع

.اقلطماحيرجتسيلوحيرجتلانمءيشاهيف:لبقمخيشلا

:(هثيدحبهذ):لجرلايفمهلوق

يفامك،عاضهنأبرسفينأالإ،مهتموأكورتمهنأل،هثيدحكرتهنأ،اهيفلصألا

نبدمحمهرسفدقف،(هثيدحبهذ):يلهابلاملسأنبحوريفينيدملانبالوق

.عاضهنأبةبيشيبأنبنامثع

:(ثيدحلازئاج):لجرلايفمهلوق

.تاعباتملاودهاوشلايفحلصيهنأرهاظلا



:(هبلدتسينالف):مهلوق

نمرهاظلاف،دمحأدنعامأو،هثيدحبلالدتساللحلصيهنأ:دمحأريغدنعاهانعم

رابتعإللالإحلصيالهثيدحنأ،(هبربتعي،هبلدتسي):رضخألايبأنبحلاصيفهلوق

:(طيخهلجريفناك):يمرضخلانسحلانبسابعلاةمجرتيفةبورعيألوق

،اهانعمملعأالةرابعلاهذهو،احرجدعتالتارابعلاضعب:لبقمخيشلالوقي

ىلعضكريهتيأر:لاقفصخشنعلئسامدنعةبعشلثماددشتمبيجملانوكيدقف

هداعفطختماف،(يرملاحلاصوهو)وارهدنعركذاملةملسنبدامحلثمو،نوذرب

يألوبقنوكينأزوجيو،اطاحمهبنألطختمااذامحنأزوجيو،احرجهوأرنم

.باوجلانمابورهةبورع

:(هبجاجتحالازوجيالنالف):مهلوقو،(هبجتحيالنالف):مهلوق

رثكأ،تبثتماهلئاقنأو،هفيعضتيفغلبأهنأهبجاجتحالازوجيال:مهلوقنمرهاظلا

ىسيعنبدمحمنبيلعةمجرتيفلاقيبهذلاظفاحلانأل،(هبجتحيال):مهلوقنم

مكحننأعيطتسنالاننكلو،هبجاجتحالازوجيال:لاقفسنوينباهمهتاو:طايخلا

وهوسنوينبامالكىلععلطنملاننأل(مهتم)ىنعمىلإيدؤتاهنأبةظفللاهذهىلع

.ملعأهللاو،"رصمخيراتيف

:(ةيآنالف)وأ(تايآلانمةيآنالف):مهلوق

.ةعيفرلاةتلزنمىلعوهتبثتىلعةلاديه

هنعدرفنا،(هلدوجوال)وأ(بيرغريط):يدادغبلادوادنبمساقلاةمجرتيفمهلوق

:نازيملابحاصلاقامك،فلاتلاكاذشاقنلاركبوبأ



هلدوجوالهنأوأ،فورعمبسيلنوكينأامإكلذدعبمث،فورعمبسيلهنأهانعم

"رودصلاءافش"همساريسفتهلو،نسحلانبدمحمهمساوهيفملكتمشاقنلاركبابأنأل

ءافش"سيلو–ءافلانمًالدبفاقلاب(رودصلاءاقش)ىمسينأيغبني:يئاكلاللالوقي

."رودصلا

:(هللاءاشامكوه):يقشمدلاذئاعنباةمجرتيفدواديبألوق

.بتارملايأيفملعأهللانكلو،هيفنييلتاذه

:(بذكينأنمفرظأنالف):مهلوقو،(بذكلادّمعتيالنالف):لجرلايفمهلوق

هفعضببسبو،دّمعتريغنمهناسلىلعيرجيبذكلانأهانعم(بذكلادّمعتيال)

رخآلاكلذامأ،بذكلاهناسلىلعيرجيثيدحلاملعلهناقتإمدعو،ثيدحلايف

نوكياذهىلعو،هيلعبذكلاتابثإهيفسيلف(بذكينأنمفرظأ):وهيذلا

.لوألانمالاحنسحأيناثلا

:(هنعانوثّدح):مهلوق

،مهتموأكورتمهنأىلعلدتيتلاواهلةديقملاىرخألاتارابعلانمهفيعضتدافتسي

،هقيثوتالو،هفيعضتديفتاليهفءارقتسانود،ةقلطم(هنعانوثدح):مهلوقامأو

.ملعأهللاو،برقأهرمأنييلتىلإيهلب

:(سانلانمناك)نالف:لجرلايفمهلوق

تيأر)،لاثمباوجلانعلوئسملااهديجييتلاتارابعلاكلتنمهذهنأرهاظلا

رجحنباظفاحلاةرابعكو،(هللاالإهلإال:لوقينمموه)و(ملسموه)و(اطيخهلجرب

ةمدقميفرجحنباظفاحلااهركذةرابعهذهو،(روهشمهيقف):ةفينحيبأيف

عطتسيملف،ايوقمهرمأناكةيفنحلانأل،ةديحلابابنمالإيهامف،"هبيوهوالا

.قحلاهنأىريامبملكتينأظفاحلا



:(ماوعلانمنالف)وأ(ماوعلانمناكنالف):مهلوق

.طبضلالهأنمالو،ملعلالهأنمسيلهنأىلعلدي،(ماوعلانم):مهلوق

نبدمحميفنيطملوقو(ليلبطاحنالف):اضيأو،(دحألكنمذخأينالف):مهلوق

:(نوكفأيامفقلتىسوماصع):ةبيشيبأ

نبدمحميفملكتيهنألحرجلاىلعلمحتدمحميفنيطملوقو،دحاوىنعمباهنأرهاظلا

مالكنمهنألامهضعبيفامهمالكلبقيالو،نيطميفملكتيدمحمو،ةبيشيبأ

.نارقألا

:نارقألاةياورلوحةدئاف

نأملعاذإالإةلوبقميهف،مهئانرقبفرعأمهنأل،مهريغنمتبثأنارقألاحرج

مزلينأديريو،مهفيفأطخوأ،بصانموأ،ايندلجألءاوسةوادعواسفانتامهنيب

.همهفأطخيرخآلا

:(ظفحلافيعضقودصنالف):لجرلايفمهلوق

دهاوشلايفحلاصيو،(فيعضلا)نيبو(قودصلا)نيبىطسوةلزنميفنوكي

.تاعباتملاو

:(فيعض):لجرلايفمهلوق

.هيفقودصوهفهنيدامأ،ظفحلافيعضهنأاذهينعي

:ةلادعللضرعتلانود،ظفاحوأطباضلجرلايفمهلوق

دقو،ةلادعلانايبىلإحاتحناننأو،ةلادعللضرعتهيفسيلكلذنأيواخسلاركذ

ناميلسو،بذكدقوظفاحوهفيزارلاديمحنبدمحملثمنومهتممهوظافحدجو
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.ملعأهللاو،هثيدححصيةقثهنأ:نونعيمهنأرهاظلا

:(تابثألانمسيلوةقث)نالف:لجرلايفمهلوق

تبثةقث:هيفلاقينأنكممهنألهثيدححصيهنأرهظييذلاف،توافتيهسفنقيثوتلا

ملنإو،ةقثةبتريف:(ظفللاكلذيأ)اذهنوكيف،سانلاقثوأوأ،ظفاحةقثوأ،

.قودصنمعفرأو،اهاجردعفرأيفنكي

،(كسامتمهثيدح)نالف:مهلوقو،(ةيوتسم)وأ(ةميقتسمهثيداحأ):لجرلايفمهلوق

:(مئاقهثيدح)نالفو

،برقأفعضلاىلإوهفكسامتمامأ،ةيوتسمكلذكولبقتةميقتسماهأرهظييذلا

.ملعأهللاو،مئاقكلذكو

:نالفهاوسو:اولاقوادانسإاوركذاذإ

نمامإ،ةلعهبهيورينألبقهرهاظنأ:ىنعمب،نالفهدوجو،نالفهاوسو:نولوقي

:اولاقاذإف،رظنىلإجاتحياضيأوهوةلعلاكلتلازأهنإمث،هريغوأ،عاطقنالالجأ

.هيفرظنتنأيغبنيف،برقأةبيرلاىلإوهفنالفهدوجونالفهاوس

؟وهمأربكأتنأ:هلتلقلجرنعينثدحاذإروثناك:ناطقلاديعسنبىيحيلوق

:هنعبتكأملربكأانأ:لاقاذإو،هنعتبتكربكأوه:لاقاذإف

نوكيامبرف،هنمرغصأنعيورينأفكنتسيهنأكهنمرغصأنعىوراذإهنأ:هانعم

نعيوريالوهفهنمربكأنعىوراذإنكل،ةطساولافذحف،ةطساوهنيبوهنيب

نألامتحإىلإةفاضإرغصأللةبسنلابرخآلامتحإكانهو،هنمعمساذإالإهنمربكأ

روثاوقثو،ظافحلانأركذلابريدجو،هثيدحنقتأامهنأ:وهوةطساوامهنيبنوكي

(ردقلابيمر،تبث،ةقث):اولاقف،ردقلاةعدببهماقاىلإاوراشأو،ديزينب



:(هلاريخناكلثدحيملول)نالف:لجرلايفمهلوق

ول:مهلوقاذكو،هلاريخناكلفلؤيملول،ىسومنبدسأيفمهضعبلوقلثميه

.طيلختهنملصحهنأىلعلدياذهف،هلاريخناكلثدحيمل

رجاشطايخنبابابشراديف):بابشببقلملاطايخنبةفيلخيفينيدملانبالوق

:(ثيدحلالمكي

.ظفللااذهيفلبقمخيشلافقوت

هثيدح):مهلوقو،(ميدقلابسيلهثيدح):يربنعلادايزنبتسرديفيراخبلالوق

:(مئاقلابسيل

وأ،عمسيملامبثدحهنأ:يأ،ميدقلابسيل:هانعمنوكينأامإ:نيرمأدحألمتحي

ينعيلهيردأالو).عمسيملامهبتكيفقحلينأوأ،هنملزنأوهنمعيوريهنأ

،نيمدقتملاجرنع،دانسإلاةيلاعتاياورليوارلااذهةياوردعبتسيلئاقلانأاذه

(رخآىنعملوقلااذهلنأمأ،كلذفالخبوهو،اميدقهثيدحودبيف،مهكرديمل

ريـغهـثيدحنالاف:مهلوقلثماهنأ،رهاظلا(مئاقلابسيلهثيدح)نالف:مهلوقو،

.ملعأهللاو،كسامتم

:(لوبقم)نالف:ةاورلاضعبيفيقهيبلاويواحطلالثمرجحنباظفاحلاريغلوق

.قودصلاوةقثلانممعأوهو،هبجتحيهنأهانعمنأرهاظلا

:(دئاوفهثيداحأنأك):لجرلايفمهلوق

.ملعأهللاو،اقوقواقدوجلهنأرهاظلا
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نيمامإلاالكلةيملعلاةبترمللاعبتاذكهو،نيهاشنباىلعةبيشنببوقعيمدقيو

.نيفلتخملا

:يلاتلاكاهميسقتنكميةيملعلاليدعتلاوحرجلاةمئأتاقبطو

نبىيحي،مهزربأنمو،نفلااذهيفلوحفلاةمئألاةقبطيهو:ىلوألاةقبطلا•

نبىيحيولبنحنبدمحأو،ينيدملانبيلعويدهمنبنمحرلادبعو،ناطقلاديعس

.نيعم

ددشتم،رخآلاو،ايبسنلهاستملوألاو،يليقعلاويذمرتلاك:ةيناثلاةقبطلا•

.(ءافعضلا)هباتكيفايلجاذهرهظيو،هحرجيف

Oمكاحلاونيهاشنبصفحيبأك:ةثلاثلاةقبطلا.

:لمجملاليدعتلاىلعرسفملاحرجلامدقي:ايناث

نبافلتخااذإ:لاثملاليبسىلعلاقيالف،ىلوألاةدعاقلابةديقمةدعاقلاهذهو

مكاحلاهقثوو،ريسفتنود،اقلطمافيعضتنيعمنباهفعضف،امواريفمكاحلاونيعم

ةلاحيفالإحصيالاذهنأل،رسفمريغنيعمنباحرجنألمدقيمكاحلاقيثوتنإف،

ةبترمنمىلعأنيعمنباةبترمنأل،انهلصاحريغاذهو،ةبترملايفنيمامإلايواست

ىواستنإامأو،المجمناكنإو،نيعمنباحرجمدقيهيلعو،مدقتامك،مكاحلا

:لاثملاليبسىلعف،ضراعتلادنعددشتملاىلعمدقملدتعملانإف،ةبترملايفنامامإلا

كيرشوقاحسإيبأنبسنوينبليئارسإنعثدحيال(ددشتموهو)نيعمنباناك

،امهنعثدحي،(لدتعموهو)يدهمنبنمحرلادبعناكامنيب،يعخنلاهللادبعنب

.ملعأهللاو،نطاوملااذهيفمدقملاوههمالكف

:ةمئألاتارابعةفرعم:اثلاث

:لاثملاليبسىلعف

،اموارقيثوتدنعةقثظفللمعتسياملق،شارخنبفسوينبنمحرلادبع•

:ةمامإلاوظافحلايفوهنموهو،دعسنبثيللانعلاقىتح،تنعتمهنأل

:ظفلبنوكت،ةاورللهتاقيثوثبلاغف،متاحوبأريبكدحىلإههاشيو،قودص

هه

.فرودص



،(هبسأبالأوجرأ):انايحأيوارلانعلوقي،(لماكلا)هباتكيف،يدعنبا•

اذهدصقيهدجييدعنباةرابعلعبتتملانكلو،طسوهثيدحنأبكلذرسفيدقف

افيعضسيلهنأاذهينعيالو،فعضلاديدشالوكورتمبسيليوارلانألوقلا

كلذىلعصنامك،اديدشسيلهفعضنكلو،افيعضنوكيدقف،اقلطم

،تبثةقثوهو،ةبيتعنبمكحلاىلعةرابعلاهذهيدعنباقلطأدقو،يملعملا

.ءافعضونيطسوتمنيرخآىلعاهقلطأو

.ةقثلااهناينعي،يئاسنلاونيعمنبادنع،هبسأبال•

:نفلااذهةمئأضعبلمييقت

.نايحألانمريثكيفهمالكبربتعيالف،ادجددشتم:يدزألا•

Oدايزيبأنبديزييفهلوقهلهاستةلثمأنمو،لهاستم:يرصملاحلاصنبدمحأ

قاثواذكو،طلتخادقو،هبجتحيالهنأمغر،هيفملكتنمينبجعيالو،ةقث:

.هفعضمغرمصاعنبصفحنبرمعنبهللادبع

هوقثونملاوقأدرسدرجمليوارلاركذي،(تاقثلا)هباتكيفوهو:نيهاشنبا•

لاوقألقني(ءافعضلا)هباتكيفاذكو،اذههباتكيفمكاحاللقاندرجموهف،

هللادبععملعفامك،ءافعضلايفو،تاقثلايفيوارلاركذيانايحأو،نيفعضملا

حلاصنبدـمحأقيثوتلتاقثلايفهركذثيح،مصاعنبصفحنبرمعنب

ةفرعميفهيلعلوعملاو،هلنيعمنبافيعضتلءافعضلايفهركذو،هليرصملا

ةضراعتملالاوقألانيبحجريثيح،مهيففلتخملايفهباتكوهنيهاشنباماكحأ

.رصتخمهلو،هضعبدوجومباتكلااذهو،

:(دانسإلايلاع)نالف:مهلوق

ىنعمبو،هريغهكرديملامنيمدقتملانمكردأهنأو،رمعهنأ:ىنعمباهنأرهظييذلا

كلذةلثمأنمو،هيرصاعمنمهريغمهنمعمسيملخياشمنمعمسوبلطلابركبهنأ

نمعمسدقو،يراخبللرصاعموهودمحموبأنمحرلادبعنبهللادبع:وهويمرادلا



نبديزينمعمسلابلطلايفيراخبلاركبولو:ظفاحلالوقي،نوراهنبديزي

،قازرلادبعنمعمسدمحأمامإلاكهخياشمنميراخبلايرصاعمضعبو،نوراه

،قازرلادبعنمعمسلةلحرلايفيراخبلامامإلاركبولو:رجحنباظفاحلالوقي

يراخبلادارأف،قازرلادبعنعيراخبلاهنمعمساثدحمنأيدادغبلابيطخلاركذيلب

دققازرلادبعنإ:لاقويراخبلاىلعلجرلامكلذلياحتفقازرلادبعىلإلحرينأ

عامساذإهلافرشدعيهنإفهنميراخبلاعمسينألجأنم،قازرلادبعتميملوتام

يفركبنمف،اباذكّدعي(يوارلاكلذيأ)اضيأوهوقازرلادبعنعيراخبلاهنم

يفنوسفانتيمهنأرهظييذلاف.هيرصاعمضعبمهنمعمسيملخويشنمعمسبلطلا

دمحملضفلاوبألوقيو)،ةنسولعلابلط:لوقيدمحأنإلب،ةبقنمهنولعجيوولعلا

ذإ،هحدموولعلامهبلطىلعلقنلالهأعمجأ:٥٠٧تهللاهمحريسدقملارهاطنب

.(مهنمدحألحريمللوزبهعامسىلعاورصتقاول

:(اياحضلايفزوجيال):لاقزيزعلادبعنبليهسيف–ىلاعتهللاهمحر–نيعمنبالوق

:هلوقيفهللاهمحرنيعمنبادنعلصألاوهاذهو،(فيعض)ىلع(ءيشبسيل)لمحي

دنع(فيعض)و،ةقثناكنإو،ثيدحلانملاقملاىلعاهقلطيدقو،(ءيشبسيل)

.ةقثبسيلهنأىلعلمحت(اياحضلايفزوجيال):هلوقو،ةقثبسيل:هانعمنيعمنبا

:(هنامزلهألقعأناك):نيسحنبهللادبعنبدلاخيفدواديألوق

،مثكأنبىحيف،هثيدحبسنأتسيو،ةقثهنأىلعلدتالاهدرفمبةظفللاهذه

ملكتموهفاذهعموةيهادناكو،هنامزلهألقعأنمناك،(نومأملاريزويميمتلا)

ىلعاءانبهرزوتسانومأملانأنمكلذىلعلدأالو،نيملكتملانمناكهنأل)هيف

خيراتيفهللاهامحريرضخلادمحمخيشلاكلذركذامك،سرشأنبةمامثةحيصن

نمةثالث:لئاقلا(ةمامثيأ)وهو،ةفرعملارادةعبط،١٦٣صةيسابعلاةلودلا

ملعت):لاقثيحىسيعو،(كتنتفالإيهنإ):لاقثيحىسوم،ةهبشمءايبنألا



لزي):لاقثيحملسوهيلعهللاىلصدمحمو،(كفنيفامملعأالوةنيفام

اذنيهفام(راثآلارادةعبط٨٧صةيومحلايفمالسإلاخيشكلذركذامك،(انبر

.ةقثهنأىلعلدتال

:(هيففلتخم):لجرلايفمهلوق

ىلإجاتحيو،هفعضينممهنمو،هقثوينممهنمنأينعي(هيففلتخم):ثدحملالوق

وأنسحهنأبراعشإهيفسيلف،حجرأهفعضنممأ،حجرأوهأهقثونممالكيفرظن

وأقودص):ـكنسحلايواريفةفورعمتاحالطصاءاملعللنأل،نسحلانملزنأ

ىلعصخشلافقينأىلإجاتحي(هيفملكتم)و(هيففلتخم):ظفلو،(هبسأبال

نمدبالف؟هفعضمأهلوبقحجارلالهرظنيف،هلاحيفاوفلتخانيذلاةمئألامالك

ينابلألالامامنيب،فقوتمهارابعىلعفوقولارسيتيملنإفمهارابعىلعفوقولا

ىلعةلثمألازربأنمو،ثيدحلانسحبهلئاقنمراعشإلوقلااذهنأىلإ،هللاهمحر

:كلذ

((هللاّالإهلإالنأةداهشنماورثكأ)):"ةحيحصلاةلسلسلا"يف(٦٨٤)مقرثيدحلا

انيبميقارعلاهمدقتو،هفعضلىلاعتهللاهمحريوانملازمر:ينابلألاخيشلالاقثيح،

مالكلااذهيفو:ينابلألاخيشلالاق،هيففلتخمنادرونبىسومهيف:لاق،هتلعل

:هوجونمرظن

وهلب،هفيعضتيفاصنسيلاذهو،هيففلتخم:نادرونبايفلاقيقارعلانأ:ًالوأ

فلتخميأ)،ةرابعلاهذهلمهلامعتسايفدوهعملانأل،هفيعضتىلإهنمبرقأهتيوقتىلإ

ىلعوأ،نسحهثيدحنأىلإكلذبنوريشيلب،فيعضتلااهنوديريالمهنأ(هيف

نسحلاثيدحلاةعيبطنمنأل،اقلطمهفيعضتنوديريالو،نسحلانمبيرقلقألا

.احيحصناكالإوفالتخاهيواريفنوكينأ

:(ةتسلاطرشىلع)نالف:لجرلايفمهلوق



يندمناكنإو،تاسلاتاهمألاباحصأىنعيهنأرهظيفنيرخأتملانمناكاذإ

.فلتخمتسلاتاهمألاباحصأطرشو،فرعأالفنيمدقتملا

:(دانسإلايلاع):لجرلايفمهلوق

امبرو،هريغمهكرديملاخويشكردأفبلطلايفركبهنأنهذلاىلإردابتملاوبرقألا

هللاو.اذهلًالمتحمو،اذهلًالمتحمنوكيف،مهكرديملسانأنعثدحيهنأدوصقملاناك

.ملعأ

:(ةيحللاليوطنالف):لاجرلانمريثكيفمهلوق

ةيحللالوطنأمهيفريخالنيذلاءابدألاضعبدنع:هللاهمحرلبقمخيشلالوقي

وحنلااذهىلعنيثدحملامالكلمحنامهللاءاشنإنحنو،لقعلاةفخىلعليلد

،حيحصلاباوجلانعةديحلابابنماضيأهلعلو،مهدارمبملعأهللاف،فيخسلا

هللاهمحرينابلألاخيشلانأمولعمو،افيفخازمغاهيفنأ،هللاهمحرينابلألاحجرامنيب

.ملعأهللاو،اقلطمةيحللانمذخألازاوجىريناك،

:اثدحمناك:يورهلانايرعلانبىجيةمجرتيف،هللاهمحربيطخلالوق

هتمحرخيشلانأل،هللاهظفح،نسحلايبألمالكلاو)ىلاعتهللاهظفحينابلألاخيشلا

نماًدانتسإقاس"سأرلانمنانذألا":ثيدحيف،(ةايحلاديقىلعاهتقوناكهللا

نوفورعمتاقثمهلكهلاجرنإف،يدنعنسحدنساذهو:لاقمث"هاقتنملادئاوفلا"

هنأريغ،اليدعتالواحرجهيفركذيملوبيطخلاهمجرتدقو(ايوارركذو)،ريغ

؟هتاذلهثيدحنسحياذهلهف،اثدحمناكهنأبهفصو

هنأبيوارلافصوف،هبسنأتسينكلو،لوقلااذهىلعاءانبهتاذلهثيدحنسحيال



يفمهلوقريبكدحىلإهبشيفصولااذهف،ملعأهللاو،ةقثوهوثدحم،باذك

نوـكيدـقو،اباذكاظفاحنوكيدقو،افيعضاظفاحنوكيدقف،ظفاح:لجرلا

.ةقثاظفاح

:خويشلانمنالفو،نيثدحملانمنالف:لجرلايفمهلوق

.ملعأهللاو.تابثأباوسيلنيذلاخويشلانمهنأينعي

:ةقث:"تاقثلا"يفةاورلانمواريفهللاهمحرنابحنبالوق

يلجعلاريغ–هبدتعينممهريغهقثولهرظنينأبجيهنأبهللاهمحرلبقمخيشلالوقي

وأ،يراخبلاوأ،متاحيبأنبا:لثمنابحنباريغهقثواذإف،نابحنباكلهاستمهنإف

نيذلاةمئألانممهريغوأةبيشنببوقعيووأ،نايفسنببوقعيوأ،نيعمنبىيحي

هركذدرجمنمعفرأ(ةقث):هلوقفقيثوتلابوهدرفتاذإامأو،لبقيفلاجرلايفاوفلأ

يردأال:لاقف؟وهنمهلليقوسانلاضعب"تاقثلا"يفركذدقهنأل،"تاقثلا"يف

ناكنإو؟هيففقوتنمأ(ةقث):لاقاذإهبجتحيأنكلو!!وهنمنباالووهنم

ملاذإ،ماسقأةسمخىلإنابحنباهقثونممسقدقف"ليكنتلا"يفميسقتهليملعملا

قيثوتيف–هللاهمحر–نابحنبالهاستنمملعاملهيففقوتنفنحنامأ،دحأهقفاوي

.نيلوهجملا

:ةقث:هللاهمحرنيعمنبالوق

ححصينأيغبنيهثيدحو،ةلادعلاوظفحلاهيفعمتجانملعضوتاهنأ(ةقثلا)يفلصألا

نابلألانعاعافدال":هباتكيفركذهللاهظفحمعنملادبعنبورمعخيشلانكلو،

الإاهبديريالو،(ةقث):ةظفلقلطيدقنيعمنباانأ:"ةيفلسلانعاعافدلببسحف

.ظفحلانعرظنلاضغب،يوارللةلادعلاوقدصلاةفصتابثإ

:فيعضوهفمصاعوهنملك:ناطقلاديعسنبىيحيلوق



نبانمىوقأوهو،لوحألاناميلسنبمصاعو،ةلدهنبمصاعكلذىلعدري

.ةدعاقلاهذههلملستالف،ةلده

رخآعضوميفهنعلوقيتقولاسفنيفو،ةقث:لجرلايف–هللاهمحر–نيعمنبالوق

:قودص:

ىلإرظنيفملعيملنإو،رخأتملابذخؤينيعمنبىيحيمالكنمرخأتملانممدقتملاملعنإ

اذهىلإةبسنلابةقثوهف،فيعضبنروقدقو،ةقث:لاقامبرف،همالكبابسأ

ةباجإلانوكتف،قودص:لاقفهنمعفرأةقثبنروقدقوقودص:لاقامبرو،فيعضلا

نعنيعمنبىيحيلئسولثيحب،هبنروقنمبسكي"ثيغملاحتف"بحاصركذامك

،كاذالواذهالرهظيملاذإف،ةقثهنأوأقودصهنأىلعهيأررقتساهدرفمبلجرلا

نيبةبتريهف،ديجنالفوأ،ديج:هثيدحيفلاقيو،ديج:يهوىطسوةبترذخأ

.ةحصلاونسحلا

:لجرلايفوأثيدحلايف(ركنم):دمحأمامإلالوق

نمواردرفتيدقف،درفتلاىلعوةراكنلاىلعلومحموهف(ركنم):ثيدحلايفلاقاذإ

وارهبدرفتولوىتح،درفتلاىنعمبةراكنلادمحأمامإلاقلطأامبرو،ةاورلارئاسنيب

هربتعااماذهو)،ريكانمىور:يميتلاميهاربإنبدمحميفهلوقلثمهبجتحموهوةقث

ءاوللماحوهيميتلاميهاربإنبدمحمو،(هللاهمحردمحأنماددشتءاملعلاضعب

نبةمقلعنعهيوريوهف((ىونامىرمألكلامنإوتاينلابلامعألاامنإ))ثيدح

،باطخلانبرمعنعصاقو

اذكهو،دربتاهنأينعيالو،ثيداحأبدرفتيهنأينعيوهوةقثلاىلعاهقلطيامبرف

ملاذإف،فورعملادضيهيتلاةراكنلاىلعاهقلطيامبرو–هللاهمحر–يئاسنلامامإلا

فقوتوفورعملادضيهيتلاةراكنلاىلعتلمح،هفرصتنمكاذالواذهالرهظي

ةلكاشىلعناكنمو،ريكانملايوري:يميتلاميهاربإنبدمحميفهلوقلثمنكل،هيف



اذإهيفءيشالدرفتلاو،ثيداحألاضعببدرفتيهنأينعيوهفيميتلاميهاربإنبدمحم

.(هللاهمحردمحأنعديجراذتعااذهو)،هنمحجرأوهنمفلاخيمل

:كورتم:لجرلايفمهلوق

هباوصنمرثكأهماهوأوأبذكلابمهتمهنأبنونعيمهنأل،رسفمحرجهنأحيحصلا

الو)،رسفمريغحرجهنإ:لاقواباذكهنملعجفرسفملاريغيفمهضعبعسوتدقو،

ميهاربإنبدمحمنعهلقنامكو،يغايسلانيسحهلاقامك،(ةرابعلاهذهىنعممهفأ

نًعالقن(٣٠٦ص1ج)"يوارلابيردتلايفامكو،"راظنألاحيقنتنمريزولا

.يفريصلا

:هدسفأفثيدحلانمسفيوارلااذهامأو،نيكورتملاضعبيف،هللاهمحريبهذلالوق

فاضأثيح،ثيدحلانتميفيوارلااذهفرصتىلإ،كلذبهللاهمحريبهذلاريشي

.حيحصثيدحلالصأنأعم،هنمسيلامهيلإ

ءاضعأدحأ)،هللاهظفحيماشلانمحرلادبعخأللةكراشمنماقدفتساةدئافهذهو

دئاوفلا:ناونعب،هللاهظفحريشبلاماصعخأللةكراشميف،(ثيدحلالهأىقتلم

:نازيملاناسلنمةاقتنملا

:(انلايعنموهسيل)ميكحنبرثوكيفهللاهامحردـمحألوق

اذإدمحأناكو:لاق،انلايعنموهسيل:لاقفهنعدمحأتلأس:بلاطوبألاق"

".ثيدحلاكورتمانلايعنموهسيل:لاقلجرنعوريمل

:ةاقتنملادئاوفلاسفننمىرخأةدئافو

:((٣٢٧/١)يقارعللنازيملاليذ)راصقلارمعنبميهاربإةمجرتةمجرتيفيباتكلالوق

كاحمومعه*مويىلاحلا. ها...هنعاصنا.هتببانكيمل

لبقينميفطرتشينممديدشتلالهأبهذمىلعءيجيامنإاذهحدقلاو:ظفاحلالاق



ملو،ليلقددعو،كلاممامإلانعكلذءاجدقو،نفلالهأنمنوكينأهثيدح

مل،اميدقناكنإاميسالو،هعمساملاطباضيوارلاناكاذإف،روهمجلاكلذطرتشي

،هنملبقيملثيدحلاىلعمالكلايفهفرعيالامىطاعتنإمث،هيورميفكلذحدقي

.قيفوتلاهللابو

ةاعارمبجي،ليدعتلاوحرجلاةمئأبقلعتياميفهنأىلإ،هللاهظفحدعسلاخيشلاهبنيو

ةالا

ىلعمدقميدعنباكلاجرلاىلعهماكحأيفدهتجملاف،لئاقللةيملعلاةناكملا-

.هنمداهتجانود،نيمدقتملالاوقألقنييذلا،مكاحلادمحأيبأكدلقملا

يف

ينيدملانابيلع:لاثملاليبسىلعف،افلتخااذإ،ددشتملاىلعلدتعملاميدقت-

نوددشتم،ةعرزوبأومتاحوبأودمحأامنيب،نولدتعم،يذمرتلاويراخبلاو

ةيملعلاةبترملايفيواستلاطرشب)فالتخإلادنعلوألاقيرفلالوقمدقيف،

.(قبسامك

ثداحي،نأشلااذهيفهتمامإعم،ينطقرادلانأىلإ،هللاهظفحدعسلاخيشلاهبنمث

ددشتيملنإ،كردتسملاريغيفلدتعمف،مكاحلاامأو،لهاستلانمعونانايحأهل

هريرحتمدعوه،يذمرتلالهاستبلوقلاىلإيبهذلااعدامنأىلإ،هللاهظفحهبنو

يذمرتلاتانيسحتبلاغنأىلعنازيملايفصناذلو،يذمرتلادنعنسحلاىنعمل

هبينعيو،نسحلاقلطي،يذمرتلانأانفرعاماذإلاكشإلالوزيامنيب،ةدودرم

فرعدقف،يلجعلااضيألهاستلابفصونممو،كلذنايبقبسامك،فيعضلا

،امهريغمهقثويملنيذلاةاورلاضعبقيثوتب–نابحنباعم–هدرفتنم،ءارقتسإلاب



،اذهىلعصنظافحلانمدحأملعيالفالإوءارقتسإلابفرعاذهف،نالهاستمامهأ

وأامهدحأهقثوييذلاو،يلجعلاالإهقثويالىذلاو،لبقمخيشلاكلذركذامك

ناكنإو،تاعباتملاودهاوشلايفحلصينكلو،قودصلاةلزنمبنوكيالدقامهالك

.نأشلااذهيفعفرأربتعييلجعلا

فطلأهتارابعتناكنإو،نيعمنبانماددشترثكأمتاحابأنأىلإ،هللاهظفحهبنو

.ةدشلابتزيمتيتلا،نيعمنباتارابعنم،

،حراجلالوقلوبقيفاهرثأو،بهذملاةلأسمىلع،هللاهظفحدعسلاخيشلاملكتمث

لصفثيح،ديفتسملاةفحتيف،هللاهظفحروصنمرهامخيشلااضيأكلذىلإهبننممو

هحرجنمنيبوهنيبناكنمحرجلوبقيففقوتيهنأب:لاقف،ةلأسملاهذهيفلوقلا

:كلذىلعةلثمألازربأنمو،داقتعإلايففالتخإلااهببسةوادع

نإو)،بصنلايفهفارحناةدشلكلذوةفوكلالهأليباجزوجلاقاحسإيبأبلثم

،ةنسلالهأءاملعةرئادنميناجزوجلاجرخيملهللاهظفحدعسلاخيشلاناك

نمحرجيففقوتيالهارنف،عيشتلاباهلهأةرهشو،(بصنلابهماقامغر

،ميعنيبأو،شمعألايفملكتىتح،ةقلطةرابعو،ةقلذناسلبمهنمهركذ

لبقو،مهقثوكلذعمهنكلو،يعيبسلاقاحسإيبأوىسومنبهللاديبعو

وأ،هلثمهضراعنإ،يناجزوجلاحرجفاذهىلعو،مهطبضمامتل،مهتياور

.قيثوتلالبقهفعضالجرقثوفهنمربكأ

هنإلب،ةعيشلاةالغنمهنإف،ظفاحلاثدحملاشارخنبفسوينبنمحرلادبع-

اذـهللاثمك،ةدقعنباهللاهظفحدعسلاخيشلاركذو)ضفرلاىلإبسن

ماشلالهأحرجف،(ضفرلابمهماقإلمهيفملكتنيذلاةمئألانمفنصلا

.داقتعإلايفةنيبلاةوادعلل
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بذاكلالالحتسامدعوقدصلاطباضب،عدبلاباحصأةياورلوبقيفعسوتنممو

ةيباطخلاالإءاوهألالهأةداهشلبقأ:لاقثيح،هللاهمحريعفاشلا،بهذملاةرصنل

اموقءاوهألالهأيفتيأرام:اضيألاقو،مهيقفاوملروزلابةداهشلانوريمهأل،

.مهتعدبال،مهذكهدنعمهتياوردرطانمف،ةضفارلانمراوزلابدهشأ


